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مقدمة

 

ُيعالج هذا الكتاب جانًبا رئيًسا يف إرسائيل، أال وهو «املؤسسة العسكرية». ونظرًا للدور األسايس والجوهري 

الذي لعبته املؤسسة العسكرية يف إقامة إرسائيل كدولة ونظام حكم يف العام ١٩٤٨، فإن تناول هذا املوضوع 

بشمولية وعمق يتطلب تفاصيل كثرية ومتشعبة للغاية، ومرتابطة مع ميادين ومرافق أخرى جديرة بالبحث 

والدراسة والتمحيص يف ُأطر أخرى مستقبًال.

مل تكن املؤسسة العسكرية يف إرسائيل وليدة اإلعالن عن إقامة إرسائيل من قبل ما ُيعرف بـ «مجلس 

إمّنا شهد «الييشوف» يف فلسطني تحرًكا سياسًيا  العام ١٩٤٨،  الذي أسسه دافيد بن غوريون يف  الشعب» 

واقتصادًيا وعسكرًيا واجتامعًيا بهدف الوصول إىل هذا اإلعالن. تطلبت عملية إنشاء دولة إرسائيل سلسلة من 

الخطوات العسكرية االستباقية ولفرتة زمنية طويلة. يعيد بعض املؤرخني العسكريني يف إرسائيل إقامتها إىل 

ما قبل الحرب العاملية األوىل، من خالل العودة إىل مقررات املؤمترات الصهيونية العاملية والهيئات التنفيذية 

الفاعلة يف مجال االستيطان ورشاء األرايض كالكرين كييمت وكرين هايسود (الصندوق التأسييس) ومؤسسات 

البارون روتشيلد وغريها. وبعض املؤرخني ينسبها من حيث البداية إىل ترصيح بلفور من العام ١٩١٧.

  ويدعي البعض أن فرتة االنتداب هي فرتة نضوج فكرة إقامة الدولة اليهودية يف فلسطني وتحقيقها فعليٍّا 

عىل أرض الواقع، من خالل احتالل تدريجي لفلسطني. ونعني باالحتالل التدريجي السيطرة عىل األرض وعىل 

املرافق االقتصادية والوظائف الرسمية يف الدوائر الحكومية، واألمنية العسكرية، وبواسطة إقامة منظامت 

صهيونية عسكرية متعددة من أهمها: الهاغاناه واالتسيل (االرغون) وليحي والباملاح وغريها. وإن اختلفت 

االتجاهات العقائدية لهذه املنظامت إال أنها اتفقت عىل يشء واحد، وهو إقامة إرسائيل َوَعَدا ذلك ما هو 

إال تفاصيل.

تزامنــت  فلســطني  يف  الييشــوف١  يف  عســكرية  منظــامت  وتأســيس  إنشــاء  عمليــة  أن  والواقــع 

وبدرجــة كبــرية مــع تطــور النشــاط االســتيطاين الصهيــوين يف مختلــف أنحائهــا. مبعنــى آخــر، إن 

نشــاطها  العســكرية وتدعيــم  املنظــامت  تعميــق وجــود  فــرض رضورة  االســتيطان  رقعــة  توســيع 
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وتحسني طرق أدائها ودورها يف حراسة املستوطنات.

وكانت عملية فرض االنتداب الربيطاين عىل فلسطني أحد أبرز العوامل يف تدعيم نشوء وتطور املنظامت 

العسكرية الصهيونية يف فلسطني بغية تحقيق الهدف األسايس وهو إنشاء دولة يهودية.

وإن كانت حكومة االنتداب الربيطاين يف فلسطني قد أعلنت رسميا وعالنية عن معارضتها اُملطلقة لوجود 

أي تنظيم عسكري يف فلسطني غري قواتها الحكومية الرسمية، إال أن تأسيس وتطور املنظامت اليهودية مل 

يكن يف غفلة عن عيون املؤسسة االنتدابية. ويبدو واضحا من خالل سري األحداث أن الحكومة االنتدابية قد 

تعاملت برفق وبكفوف ناعمة مع هذه املنظامت. 

وأكرث من ذلك فإن عالقات وطيدة قد تكونت بني قيادات املنظامت العسكرية الصهيونية يف فلسطني 

والقيادة العسكرية الربيطانية سواء يف فلسطني أو يف لندن. وساعد هذا التقارب عىل تدعيم التعاون بني 

ضد  املنظامت  لهذه  اإلرهابية  العمليات  معظم  توقفت  حيث  الثانية  العاملية  الحرب  يف  خاصة  الطرفني، 

مواقع ومرافق حكومية وعامة يف فلسطني خاضعة لسلطة االنتداب، من منطلق الرغبة القوية لدى قيادات 

رأسها  املحور وعىل  االنتصار عىل دول  لتحقيق  الحلفاء  الصهيونية برضورة دعم دول  واملنظمة  الييشوف 

املانيا. 

بتنفيذ  الحقا  لتقوم  املنظامت  لهذه  قوية  تحضري  مرحلة  مبثابة  الثانية  العاملية  الحرب  مرحلة  كانت 

أخطر مخطط يف تاريخ فلسطني شمل تطهريا عرقيا بكافة مركباته وأشكاله، وبالتايل بسط سيطرة عسكرية 

وأمنية بالكامل عىل أجزاء واسعة من فلسطني التاريخية. ومام ساعد يف تحقيق هذا املخطط قيام االنكليز 

بقمع جذري للثورة الفلسطينية يف النصف الثاين من الثالثينيات، ونزع سالح الثورة الفلسطينية من أيدي 

الفلسطينيني وتركهم دون سالح، ليكون من السهل الحقا تجريدهم من أراضيهم وأمالكهم وطردهم من 

فلسطني.

إذن، كانت خطة املنظمة الصهيونية تحقيق مرشوعها بواسطة اللجوء إىل تكوين قوة عسكرية مؤسسة 

وفق كل معايري املنظامت العسكرية بل الجيوش النظامّية. واستعانت املؤسسات اليهو ـ صهيونية الناشطة 

بكل اإلمكانيات لتكوين وبناء القوة العسكرية.

الجيــش  إقامــة  عنــد حــد  العســكرية  املؤسســة  املؤسســة  وبنــاء  تكويــن  تتوقــف عمليــة  ومل 

ميــدان  العاملــة يف  العســكرية  املنظــامت  كافــة  توحيــد  عمليــا  العــام ١٩٤٨ وهــو  اإلرسائيــيل يف 

ــن  ــاع ع ــة للدف ــكرية واألمني ــل العس ــوة إرسائي ــاء ق ــة بن ــل يف متابع ــرب، ب ــطينيني والع ــة الفلس محارب
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إرسائيــل وتوســيع مســاحتها بذريعــة توفــري األمــن لســكانها، وملواجهــة الجيــوش العربيــة وتفتيــت الوجــود 

الفلســطيني بكافــة عنــارصه االجتامعيــة والسياســية والعســكرية واالقتصاديــة والحضاريــة لتبقــى فلســطني 

فريســة للمنظــامت العســكرية الصهيونيــة ثــم للجيــش اإلرسائيــيل.

وكان الفكر الصهيوين واإلرسائييل، وما زال، مؤسًسا وُمرتكزًا عىل قواعد ومعايري استيالئية وتوسعية بذريعة 

الحاجة املاسة وامللحة لتوفري األمن ألرايض الدولة ومواطنيها. ولتحقيق هذا الفكر سعت حكومات إرسائيل 

املتعاقبة إىل بناء جيش كبري ومدجج بكافة أنواع األسلحة. وما زال املجتمع اإلرسائييل، يعيش بناء عىل هذا 

الفكر، يف حالة استنفار تام ومستمر منذ أن ُطرح املرشوع الصهيوين االستيطاين مع قدوم موجات الهجرة 

اليهودية يف أواخر القرن التاسع عرش، واشتدادها خالل فرتة االنتداب الربيطاين، ثم ازداد هذا الجانب حّدة 

منذ تأسيس دولة إرسائيل يف العام ١٩٤٨، ما أّدى إىل تحويل إرسائيل قلعة حربية بكافة مرافقها الحياتية، 

أي أن مؤسسات الحكم والخدمة والتنظيم والتعليم والرفاه وغريها تعمل طبًقا ملا تقتضيه هذه الحالة من 

الذهنية الجمعية، التي ُتعرف بـ «اإلثوس»(Ethos) العسكري واألمني.

وبناء عليه، فإن تطور املؤسسة العسكرية مل يكن وفق مراحل طبيعية، إن جاز التعبري، إمنا وفق رؤية 

عسكرية تهدف إىل جعل إرسائيل دولة متفوقة عسكريا عىل باقي دول الرشق األوسط ويف مقدمتها الدول 

العربية مجتمعة، وأن تبقى إرسائيل يف حالة حرب مستمرة معها.

وبناء عىل هذه الحالة التي تعيشها إرسائيل منذ ستني عاما، وما حققته املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية 

من انجازات، وما تعرضت له من إخفاقات خالل الفرتة الزمنية املشار إليها، وما خلفته من انشغاالت عربية 

إىل  عنايتنا  نوجه جل  أن  رأينا  الخطط ملواجهة إرسائيل ومطامعها،  القومي ووضع  األمن  بناء مشاريع  يف 

املؤسسة  تطور  (الزمني)، ومسار  الكرونولوجي  التسلسل  منها مسار  متعددة،  دراستنا وفق مسارات  بناء 

العسكرية اإلرسائيلية بنيويا وتنظيميا واسرتاتيجيا، ومسار يتعلق مبواضيع ذات صلة باملؤسسة العسكرية 

مثل املؤرش األخالقي والتعليم والرتبية العسكرية، وكيفية تعامل إرسائيل مع الفلسطينيني الرازحني تحت 

االحتالل اإلرسائييل. 

ففــي املســار الكرونولوجــي (وهــذا مــا عرضنــاه يف الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب) تتبعنــا 

بصــورة مختــرصة ظهــور الفكــر العســكري الصهيــوين يف العــرص الحديــث، وحرصيــا منــذ مطلــع 
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القــرن العرشيــن، وتطــور هــذا الفكــر يف مراحــل متعــددة، وظهور منظــامت عســكرية صهيونيــة كالهاغاناه 

ــة الفلســطينية  ــار، بهــدف تقويــض القــوة العســكرية والكفاحي واتســيل(االرغون) وليحــي والباملــاح وبيت

وإضعافهــا وإلحــاق الهزميــة بهــا قبــل اإلعــالن رســميا عــن إقامــة دولــة يهوديــة يف فلســطني. ومــن جهــة 

أخــرى بينــا اعتــامدا عــىل وثائــق ومســتندات كثــرية مــن أرشــيفات هــذه املنظــامت مــدى عمــق الفكــر 

العســكري لــدى قيــادات الييشــوف يف ســبيل تحقيــق املــرشوع الصهيــوين املتمثــل بالدولــة .

وتطرقنا إىل هذه املنظامت بكونها قد قامت بتنفيذ مسلسل من العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيني 

يف فرتة االنتداب الربيطاين، بهدف زعزعة الثقة الفلسطينية بالقدرة قيادة وشعًبا عىل التصدي، وبالتايل إىل 

بناء مؤسسة عسكرية قوية ومسلحة بأحدث أنواع األسلحة ومستعدة لكل حالة تتطلب  مواجهة عسكرية.

االنكليزي وتطبيقه يف  العسكري والحريب  التنظيم  تبني أسس  الهاغاناه بوجه خاص  قيادة  واستطاعت 

ميدان املواجهات اليومية مع الفلسطينيني قبل العام ١٩٤٨. وباإلمكان القول إن قيادة الهاغاناه العسكرية 

قد أرست أسس الدولة اليهودية قبل اإلعالن رسميا عن إقامة إرسائيل يف العام ١٩٤٨. مبعنى آخر أّن قيادة 

الهاغاناه قد تسلمت زمام األمور الحربية تحت إرشاف دافيد بن غوريون وضباط كبار يف الهاغاناه بهدف 

الوصول إىل الهدف املنشود، وهو إقامة دولة يهودية يف فلسطني.

ـ  اليهو  للمنظامت  بالنسبة  شكلية  خطوة  إال  هو  ما  إرسائيل  إقامة  عن  اإلعالن  فإن  أخرى،  جهة  من 

الربيطاين  االنتداب  اليهودي يف فلسطني قد متتع يف ظل  الييشوف  أن  إذ  السياسية والعسكرية،  صهيونية٢ 

بكامل مركبات االستقاللية، إضافة إىل سيطرة اليهود عىل مرافق اقتصادية وإدارية واسعة ومركزية تابعة 

لالنتداب الربيطاين، ما أهل اليهود الحقا لبسط سيطرتهم عىل مساحات شاسعة من فلسطني.

وحقق بن غوريون كامل مركبات خطته يف توحيد املنظامت العسكرية اليهودية يف إطار ما سامه «جيش 

الجيش،  إقامة هذا  أمر  الثاين)  معتمدا يف ذلك إصدار  الفصل  الدفاع اإلرسائييل» (وهذا ما نستعرضه يف 

وإلغاء كافة أشكال املنظامت العسكرية السابقة، كعالمة، بل كرمز لوحدة إرسائيل العسكرية بوجود جيش 

واحد فقط.

ــاه،  ــة الهاغان ــرى، ألن منظم ــي األخ ــكلية ه ــش ش ــذا الجي ــة ه ــن إقام ــالن ع ــة اإلع ــت عملي وكان

عمليــا، وهــي األكــرب بــني املنظــامت العســكرية اليهوديــة قــد بســطت ســيطرتها عــىل مســاحات 
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شاسعة من فلسطني، وبدأت تواجه الجيوش العربية بعد انتهاء االنتداب الربيطاين رسميا.

 ومبا أن الجيش اإلرسائييل أصبح هو القوة العسكرية الوحيدة يف إرسائيل، بدأ هذا الجيش بتنفيذ سلسلة 

من العمليات الحربية عىل مدن وقرى فلسطينية وعىل مواقع عربية وعىل الجيوش العربية. وهنا بالذات، 

رأينا أن ننقل يف الفصل الثالث الحروب التي خاضتها إرسائيل ضد الفلسطينيني والعرب عىل مدار ستني عاما، 

إضافة إىل العمليات العسكرية والتخريبية واإلرهابية التي نفذتها قوات وفرق منه يف األرايض الفلسطينية 

أو يف لبنان ويف مواقع أخرى من منطقة الرشق األوسط.

العربية عامة عن كثري من هذه  املصادر  أوردته  تبني ما  السهل جدا  أنه كان من   وبودنا اإلشارة إىل 

الحروب، إال أننا اخرتنا أن ننقل إىل القارئ وإىل الباحث األكادميي ما تقّدمه الرواية اإلرسائيلية حول هذه 

العمليات، وما تطلق عليها من أسامء وتفاصيل كثرية، وذلك لنؤكد ما ييل: أوالً أن هذه العمليات والحروب 

مخطط لها وليست عفوية، كام يحلو للرواية اإلرسائيلية عرضها. 

ومن خالل عودتنا إىل األرشيفات الصهيونية واإلرسائيلية تبني لنا أن حرب العام ١٩٤٨ ضد الفلسطينيني 

العمليات  أن  ذلك  معنى  له.  التعرض  أردنا  ما  وهذا  للغاية،  دقيقة  بتفاصيل  لها  مخططا  كانت  والعرب 

العسكرية التي نفذتها قوات الهاغاناه ثم ألوية الجيش اإلرسائييل مل تكن وليدة ساعتها أو وفق قرار ضابط 

ميداين، إمنا وفق خطة دالت (الخطة الرابعة) والتي كانت تقيض بتدمري القرى واملدن الفلسطينية وإبادتها 

عن بكرة أبيها للحيلولة دون عودة الفلسطينيني إىل ديارهم وأوطانهم. 

ثانيـاً: أردنـا أن نبـني أن املؤسسـة العسـكرية الصهيونيـة قـد خزنـت السـالح والعتـاد طيلـة فـرتة طويلة 

بغيـة تنفيـذ هـذا املخطـط. ثالثـاً: أردنـا أن نبـني أن املؤسسـات السياسـية الصهيونيـة كانـت عبـارة عـن 

أذرع مسـاعدة ومتكـني للمؤسسـة العسـكرية الصهيونيـة يف تطبيـق مرشوعهـا االقتالعـي للسـكان األصليـني 

يف فلسـطني. رابعـًا: إن التسـميات للعمليـات هـي إشـارة واضحـة إىل جوهـر هـذه العمليـات، مثـال: عملية 

«مطاطـي» (مكنسـة) هدفـت إىل كنـس مناطـق يف الحولة وشـاميل طربيا من سـكانها الفلسـطينيني. عملية 

«بيعـور حميتـس»٣  يف حيفـا مثـال، كانـت تهدف إىل تطهري املنطقة من الفلسـطينيني عشـية الفصح العربي، 

أي تعزيـز املامرسـة العسـكرية مببـدأ وتقليـد دينـي يهـودي إلضفـاء رشعية دينيـة للعمل العسـكري. أي أن 

الحركة الصهيونية ومن ثم إرسائيل كدولة سـعت، وما تزال، إىل اسـتخدام أسـامء مسـتوحاة من التوراة ومن



١٢

التاريـخ اليهـودي كعناويـن لعملياتهـا الحربيـة اإلرهابيـة ضـد الفلسـطينيني وضـد الـدول العربيـة، لتوهـم 

بوجـود صلـة رشعيـة بالحـق التاريخـي للشـعب اليهـودي يف فلسـطني. 

منذ  «انتقامية»  اإلرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  أسمتها  وإرهابية  حربية  عمليات  تفاصيل  واستعرضنا 

تأسيس إرسائيل وحتى مطلع القرن الحادي والعرشين لنبني استمرار النهج العدايئ اإلرسائييل وسري املؤسسة 

الرشائع  وفق  عادلة  تسوية  أية  لقبول  استعدادها  وعدم  التصعيد  من  مزيد  نحو  اإلرسائيلية  العسكرية 

والقرارات الدولية.

ولجأت املؤسسة السياسية اإلرسائيلية إىل تربير عملياتها العدائية إىل الحاجة الرضورية وامللحة لتوفري 

أسس دفاعية ملواطنيها ، وكانت الذرائع اإلرسائيلية وما زالت كثرية جًدا يف هذا السياق. وتستعملها إرسائيل 

من خالل املؤسسة العسكرية بصورة دامئة ومنهجية يف تنفيذ هجامتها العدائية عىل الفلسطينيني والعرب 

باعتبارهم يهددون أمنها.

ويستعرض الفصل الرابع اسرتاتيجيات إرسائيل األمنية، باالعتامد عىل عدد من النظريات التحليلية ذات 

ات  الصلة باملوضوع. وبّينا أن اسرتاتيجية إرسائيل العسكرية، تسري يف طريق النهاية إزاء سلسلة من التغريُّ

التي تحصل عىل أرض الواقع يف منطقة الرشق األوسط، وعامليٍّا. أضف إىل أن قوة إرسائيل العسكرية ذات 

الحجم الكبري، وجيشها الذي ال ُيقهر، قد بدأت ترتاجع وتفقد من مفعولها وتأثريها. فالعوامل التي أّدت 

إىل ذلك عديدة، منها طبيعة التحوالت يف صفوف الجنود اإلرسائيليني املنهكني من كرثة الحروب، وصعوبة 

البقاء يف  الفلسطينية واللبنانية). ثم هل يستطيع جيش نظامي  التعامل مع حروب عصابات (املقاومتان 

مواجهة ضمن حروب عصابات إىل فرتة طويلة؟ حول هذا السؤال هنالك طروحات كثرية تطرحها املؤسسة 

العسكرية اإلرسائيلية عند وضع رؤى واسرتاتيجيات حربية، وأيًضا تدرك جيًدا أن حركات املقاومة العربية 

عامة آخذة بالنهوض وبأشكال مختلفة.   

أما الفصل الخامس من الدراسة فيعالج بصورة موجزة شكل ومحتوى العالقة بني املؤسستني السياسية 

والعسكرية يف بلورة وطرح وتطبيق االسرتاتيجية العسكرية يف إرسائيل، وذلك من منطلق فهم وإدراك كنه 

هذه العالقة املرتابطة بني املستويني يف هذا الجانب حرصًيا.

التي حصلت عىل هذا  الهائلة  التطورات  الجيش اإلرسائييل وإىل  السادس تطرقنا إىل مبنى  الفصل  ويف 

الجيش خالل العقود الستة منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، وما تركته عدة حروب من أثر عىل املبنى القيادي 

وامليداين للجيش اإلرسائييل، خاصة الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف متوز ٢٠٠٦.
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وتطرقنا يف الفصل السابع إىل وسائل القتال التي متتلكها املؤسسة اإلرسائيلية منذ تأسيسها، والتطورات 

جملة  وبينا  واإلرسائيلية،  العاملية  التصنيعية  التطورات  مواكبة  ضمن  عليها،  حصلت  التي  التكنولوجية 

التطورات هذه من خالل جداول تفصيلية.

وتطرقنا يف الفصل الثامن إىل تأسيس الصناعة العسكرية يف إرسائيل وتطوير القدرات اإلنتاجية ألنواع 

كثرية من األسلحة الستعاملها يف الوحدات املختلفة من الجيش اإلرسائييل ولتصدير كميات كبرية منها لتسليح 

جيوش أخرى يف العامل، فإرسائيل تعترب من الدول املنتجة لألسلحة الثقيلة والخفيفة واملحوسبة (الطائرات 

بدون طيار) ذات التكنولوجية الرفيعة واملتطورة أيضاً وغريها. وتلعب الصناعة العسكرية اإلرسائيلية دورًا 

بارًزا تكوين االقتصاد اإلرسائييل وتوفري أماكن عمل كثرية لرشائح واسعة.

أما الفصل التاسع فيعالج املحاكم العسكرية. قمنا بتوجيه بحثنا نحو فهم األسس التي تعمل مبوجبها 

هذه املحاكم ومقارنتها مع ما يجب أن تعتمده من قوانني دولية تتعلق بدولة تحتل أرايض ليست لها مبفهوم 

القانون الدويل. وقدمنا سلسلة من الحاالت التي تبني تعارض الرشائع املتبناة من قبل املؤسسة العسكرية يف 

تطبيق القوانني عىل األرايض الفلسطينية. وهناك ميل لدى املحاكم اإلرسائيلية عامة إىل تبني قوانني ورشائع 

دينية يف عملية إصدار أحكامها لتضفي بواسطة هذا الجانب رشعية يهودية الدولة، إىل جانب اإلّدعاء بأنها 

دولة دميقراطية يف نظام حكمها اإلداري والقضايئ.  

وعرضنا يف الفصل العارش عملية عسكرة أجهزة الرتبية والتعليم يف إرسائيل ابتداء من الرتبية البيتية وما 

والتعليمية خاضعة ملوازين عسكرية  الرتبوية  الصريورة  التعليمية من مواد تجعل  املناهج والكتب  توفره 

تنعكس سلًبا عىل ُبنية املجتمع اإلرسائييل، الذي تحّول إىل مجتمع ُمعسكر بالكامل. ويف تتبعنا لهذا املوضوع 

تبينت لنا التغريات الجذرية التي أحدثتها الرتبية عىل مجمل املجندين اإلرسائيليني، ففي حني كان شباب 

وحّل  إرسائيل،  يف  الكيبوتس  مكانة  تراجع  مبوازاة  عددهم  قّل  اإلرسائييل،  الجيش  وقود  هم  الكيبوتسات 

مكانهم جنود من الضواحي. وهذا يرسي أيًضا عىل اإلرسائيليني الشباب أبناء املدن الذين أصيبوا بالوهن 

العام الذي تفرضه حياة املدينة. 

ــذه  ــة به ــاطات ذات صل ــكرية ونش ــة العس ــج الرتبي ــرة برام ــن وف ــم م ــه بالرغ ــام فإن ــل الع يف املجم

العــام، فــإن تغــريات اجتامعيــة وتربويــة وتعليميــة وســلوكية  الرتبيــة عــىل الصعيــد االجتامعــي 

تفعــل فعلهــا عــىل الســاحة اإلرسائيليــة مــن خــالل بــروز رفــض الخدمــة، أو الهــروب منهــا، أو 
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رفض الخدمة يف األرايض الفلسطينية لدواع ضمريية وإنسانية وغريها.

وجاء الفصل الحادي عرش لُيعالج مسألة األخالقيات العسكرية، والنقاش العام داخل املجتمع اإلرسائييل 

حول عدد كبري من األحداث التي يصطدم بها الجيش اإلرسائييل أو تعرتض مسرية جنوده، أو يقوم بها مببادرة 

خاصة، وكيف تتناسب مع الرؤى األخالقية اإلرسائيلية املستقاة من التوراة يف األساس ومن مؤرشات أخالقية 

متبناة لدى جيوش أخرى يف العامل، وبّينا يف هذا الفصل جملة من التفسريات والتأويالت التي تتمسك بها 

املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية للحفاظ عىل ما ُيسمى أخالقية الجيش اإلرسائييل.

وخالصة األمر، أن املؤسسة العسكرية يف إرسائيل تخدم الفكر االحتاليل بذرائع توراتية ـ دينية بالرغم من 

أن منفذي هذا التوجه ليسوا متدينني باملطلق. ولهذا نجد أن العقيدة الدينية اليهودية متجذرة داخل املبنى 

العسكري للمؤسسة السياسية واالجتامعية اإلرسائيلية، دون أن ُتربز ظاهرًيا.

واستفادت املؤسسة السياسية من هذا الربط لتحقق مزيًدا من السيطرة املحكمة عىل كافة مؤسسات 

ينتظرون موعد  والذين  بإرسائيل  واُملحدقني  املحيطني  األعداء  والرعب من  الخوف  ولُتعّمق أسس  الدولة، 

افرتاسها، وفًقا لوجهة اإلرسائيلية، لهذا وّجهت هذه املؤسسة بصورة دامئة رسائل إىل اإلرسائيليني أن يبقوا عىل 

أهبة االستعداد ملواجهة املخاطر املحدقة بهم، ويف مقدمتها خطر اإلبادة بناء عىل تجربة اإلبادة يف املحرقة 

ضد اليهود يف أوروبا عىل يد النازية.

ووجدنا أن املجتمع اإلرسائييل ُمجند بكافة أطيافه وتياراته لخدمة املؤسسة العسكرية، مبا يف ذلك أجهزة 

كلها  ووجدناها  أنواعها.  مختلف  عىل  الخدمية  واملؤسسات  واملحاكم  الرياضية  والهيئات  والرتبية  التعليم 

تدور يف فلك املؤسسة العسكرية أو من حولها. ووجهة النظر التي منيل إليها أن إرسائيل بتكوينها ومسريتها 

التاريخية هي عبارة عن قلعة عسكرية (أو ثكنة عسكرية) َفرَضت عىل نفسها ُأسس العزلة والفصل.

ومن خالل دراستنا هذه بّينا واقع كون إرسائيل «املؤسسة العسكرية»، ال متلك نظرية أمن قومي واضحة املعامل، 

وال اسرتاتيجية عسكرية واضحة الخطوط والرؤى والتوجهات، بل إن اسرتاتيجيتها تأخذ بعني االعتبار وبصورة 

مستمرة ُمجمل مركبات األحداث وتبني عليها تفاصيل تحركها العسكري مستقبال. وباإلمكان القول وبتأكيد 

أن املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية ذات أثر بالغ للغاية عىل القرارات السياسية، بعكس ما يعتقده كثريون بأن
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املؤسسة السياسية تؤثر عىل العسكرية. ولهذا ال نستطيع القول بوجود اسرتاتيجية واضحة املعامل والخطوط 

املوجهة، مبا يف ذلك متسك إرسائيل بغموض سياستها النووية مثًال.

* * *

لكتابة بحثنا هذا. إن بحًثا كهذا ال يعتمد يف  بها  استعّنا  التي  البحث  وبودنا قول كلمة حول منهجية 

أساسياته عىل ُكتب ومقاالت فحسب، بل حاجته املاسة إىل االستعانة مبواد أولية وأساسية متوفرة يف أرشيفات 

إرسائيلية، خاصة ما له عالقة بالجيش وامللفات املفتوحة حتى منتصف الخمسينيات. والحاجة األهم ملتابعة 

بهذا  متخصصة  ومؤمترات  اإلرسائيلية  اإلعالم  وسائل  تنرشه  ملا  طويلة  سنوات  مدار  وعىل  يومًيا  متواصلة 

املجال، وما يجري عىل الساحة العملية من تحركات يجري رصدها بهذه الطريقة. 

رؤى  من  إرسائيل  يف  وسابقون  حاليون  وعسكريون  سياسيون  يطرحه  مبا  االستعانة  ذلك  إىل  أضف 

ومخططات عسكرية للمستقبل الخاص بإرسائيل أو بعالقتها العسكرية واألمنية مع الدول املجاورة والبعيدة 

أيًضا.

ا من الكتب واملقاالت والبحوث واألوراق والطروحات البحثية لتكوين مادة هذه  استعّنا بعدد كبري جدٍّ

الدراسة التي أردناها أساسية جدا لُنبني بواسطتها كيفية تكّون وتطور املؤسسة العسكرية يف إرسائيل، وأيًضا 

أن تكون هذه الدراسة مرجًعا مركزًيا يعود إليه كل من له اهتامم بالشأن العسكري واألمني يف إرسائيل.

أننا حّللنا  أو  ُمحّددة حول نشاطات وأعامل عسكرية،  أو  تفاصيل متعددة  بتقديم  ُقمنا  أننا  نّدعي  ال 

توجهات  وإىل  أطول  زمن  إىل  يحتاج  ذلك  تحقيق  أن  إذ  اإلرسائيلية،  العسكرية  باملؤسسة  له صلة  ما  كل 

موسوعية أكرث. ما أردناه هنا، يف مخترص الكالم، أن ُنبنّي أن املؤسسة العسكرية ذات سطوة عىل املستويات 

السياسية واالجتامعية والتعليمية والرتبوية ومجاالت أخرى من حياة املجتمع يف إرسائيل، وأن هذه املؤسسة 

ليست لخدمة األغراض العسكرية فقط إمنا لخدمة أغراض ايديولوجية كذلك. وأن دراسة تفصيلية للمؤسسة 

العسكرية بكل مركباتها تحتاج إىل عّدة دراسات وبحوث متخصصة والعودة إىل مراجع ومصادر تفصيلية 

أكرث، بالرغم من أننا استعنا بعدٍد ال بأس به من املراجع واملصادر والوثائق ومقاطع من الصحف لتحقيق 

غرضنا من هذا الكتاب.

وســيلحظ القــارئ أننــا أرفقنــا مجموعــة مــن الوثائــق واملســتندات مأخــوذة مــن أرشــيفات إرسائيــل 



١٦

العســكرية يف األســاس، بعــض منهــا قــد ُنــرش ســابًقا، وبعــض منهــا ُينــرش للمــرة األوىل، ويف هــذا كشــف 

جديــد يؤكــد بعمــق عــىل وجــود مخطــط القتــالع الشــعب الفلســطيني مــن وطنــه التاريخــي، وأن كافــة 

النشــاطات الحربيــة التــي ُنفــذت الحًقــا، والتــي تنّفــذ يومًيــا مــا هــي إال لتكريــس حالــة وجــود إرسائيــل 

ومتزيــق وتفتيــت القضيــة الفلســطينية وتصغــري املطالــب الفلســطينية العادلــة إىل الحــد األدىن.

الباحثون  إليها  يحتاج  عسكرية  وبحوث  دراسات  من  مزيد  ليعقبها  األوىل  اللبنة  وضعنا  قد  أننا  نرى 

واملفاوضون وُصّناع القرار يف فلسطني والدول العربية األخرى. وباعتقادنا أن بحوًثا كهذه تساهم يف إلقاء 

مزيد من املعرفة والرؤى التحليلية ُملكونات وُمركبات املؤسسة العسكرية يف إرسائيل، وكيفية تحركها عىل 

األرض.

آملني، أن يكون بحثنا هذا، دافًعا ملهتمني يف إثارة منهجية بحثية متخصصة بهذا املجال ألهميته وقيمته.

الهوامش

(اليهوـ صهيونية) يف  اليهودية والصهيونية  االستيطان واملؤسسات  للداللة عىل كافة أشكال  «الييشوف» اسم مخترص   ١

فلسطني حتى العام ١٩٤٨.

٢ دمج مصطلح «اليهو ـ صهيونية» إشارة إىل متازج الفكر اليهودي الديني ـ التاريخي للشعب اليهودي مع الطرح الفكري 

االستعامري اإلحاليل للحركة الصهيونية كام وضعه آباء الصهيونية منذ تأسيسها وإىل ما بعد إقامة دولة إرسائيل.

٣ «بيعور حميتس»: أي «حرق الخمري»، وهي عبارة عن قيام اليهود بتطهري األواين واألدوات املنزلية بواسطة املاء الساخن 

ووضعها جانًبا، واستبدالها بأخرى طيلة أسبوع الفصح العربي. 



الفصل األول
التنظيامت العسكرية الصهيونية قبل العام ١٩٤٨





١٩

يهودية  عسكرية  تنظيامت  عدة  فلسطني  يف   ١٩٤٨ العام  وحتى  العرشين  القرن  مطلع  منذ  أقيمت 

صهيونية. ولعبت هذه التنظيامت سوًيا ومنفصلة دورًا رئيًسا يف تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد العرب 

الفلسطينيني ومواقع تابعة للجيش الربيطاين يف أنحاء مختلفة من فلسطني. أضف إىل ذلك أن هذه التنظيامت 

وعىل رأسها أكربها «الهاغاناه»، عملت بوحي مجموعة خطط عسكرية تسعى يف معظمها للسيطرة الفعلية 
عىل معظم املناطق يف فلسطني باستخدام القوة العسكرية.١

سنتطرق يف هذا الفصل إىل هذه التنظيامت من النواحي التالية: التأسيس، الفكرة، الشخصيات البارزة 

فيها والتي لعبت دورًا مركزًيا يف األحداث السياسية والعسكرية يف فلسطني يف الفرتة الزمنية التي نحن بصدد 

دراستها، وكذلك استعراض بعض العمليات اإلرهابية التي نفذتها، ومصريها النهايئ.

وهغدوديم  لحي،  اتسل،  الهاغاناه،  هشومري،  غيورا،  بار  نييل،  هي:  إليها  سنتطرق  التي  التنظيامت 
هيهوديم، أي الكتائب اليهودية.٢

نييل٣

العاملية  الحرب  التنظيم٥  خالل  العربية «نصيح إرسائيل ال يكذب».٤ ولقد نشأ هذا  للكلامت  اختصار 

األوىل يف الييشوڤ العربي يف فلسطني. ومن أبرز املهام التي توالها أعضاء هذا التنظيم الرسي القيام بجمع 

الجيش الرتيك وتحركاته ومعسكراته وجنوده يف فلسطني وسورية، ونقلها  معلومات عسكرية ومدنية عن 

إىل الجيش الربيطاين، يف محاولة من هذا التنظيم تقديم املساعدة والدعم ألعداء الدولة العثامنية، وأيًضا 

مساهمة يف تسهيل وصول اإلنكليز إىل فلسطني، ما قد يدعم تطور االستيطان اليهودي فيها. وأدرك مؤسسو 

هذه الشبكة أنه ال مستقبل لالستيطان اليهودي يف فلسطني إال بنقل السلطة اإلدارية والعسكرية لإلنكليز.

املحتاجة يف  اليهودية  األرس  مالية عىل  بتوزيع مساعدات  يقوم  كان  التنظيم  فإن هذا  إىل هذا،  أضف 

الييشوڤ بعد عملية جباية وتجنيد أموال لهذه الغاية.



٢٠

ومتكن هذا التنظيم من العمل مدة سنتني، إىل أن متكنت السلطات الرتكية من كشف شبكة التجسس 

التابعة للتنظيم وإلقاء القبض عىل عدد من نشيطيها وإعدام بعضهم والحكم عىل آخرين بالسجن لفرتات 
مختلفة.٦

أما الخلفية إلقامة هذا التنظيم وتطور نشاطه وعمله، وشبكة العالقات التي أسسها قياديوه فهي مواجهة 

األتراك. وقد امتنع كثري من اليهود يف الييشوڤ عن تسليم السالح للسطات الرتكية عند بداية الحرب العاملية 

اليهود  الرتكية سُتالحق  الدولة  اليهودي أن  الييشوڤ  األوىل. إذ ساد االعتقاد يف أوساط واسعة من أعضاء 

وتضطهدهم، وستقوم بتنفيذ عمليات إبادة وقتل جامعي يف أوساطهم، كام فعلت باألرمن.٧ وهذه املخاوف 

تركت أثرها يف أوساط جامعات وأفراد من املجتمع اليهودي االستيطاين يف فلسطني، وبدأت تظهر عالمات 

اهتامم لدى املحافل اليهودية العاملية، وخاصة الحركة الصهيونية، تجاه ما  يجري للييشوڤ وما ميكن فعله 

لحاميته من األتراك.

بسلسلة  لها،   كانت خاضعة  التي  البلدان  كافة  الرتكية يف  العسكرية  السلطات  قامت  ثانية،  من جهة 

من عمليات تجميع املواد الغذائية واالحتياجات الرضورية لدعم املجهود الحريب. وتعرض املجتمع العريب 

الييشوڤ االستيطاين والذي متتع بقدرة  اليهودي يف  املجتمع  العمليات، وكذلك  الفلسطيني إىل مثل هذه 

اقتصادية أفضل من املجتمع الفلسطيني األصيل.

أمام هذه األوضاع: أحوال املجتمع اليهودي يف فلسطني واحتياجات الدولة الرتكية، والضغوط الرتكية عىل 

اليهود يف جوانب اقتصادية يف األساس، بادر العامل الزراعي أهارون أهرونسون٨ ومساعده أفشالوم فاينربغ٩ 

وعدد من أصدقائهم، إىل رسم هدف أسايس لعمل تنظيمهم وهو السعي الحثيث إىل إنهاء الحكم الرتيك يف 

فلسطني.

الخطة األوىل التي طرحها فاينربغ أن يعلن الييشوڤ اليهودي مترًدا عسكرًيا بدعم بريطاين ما قد يضعف 

الجبهة الداخلية يف فلسطني، وُيسهل وصول القوات الربيطانية إىل سواحلها والنزول فيها واالنتشار يف املناطق 

الفلسطينية برسعة. إال أن أهرونسون رفض الخطة خوًفا من فشلها العسكري وما قد يليه من تبعات عىل 

الييشوڤ.١٠ 

وبعــد إبطــال هــذه الخطــة، طــرح أهرونســون خطــة عمــل أخــرى أساســها تزويــد الجيــش الربيطــاين 

مبعلومــات حــول الجيــش الــرتيك وقواتــه وقواعــده واســلحته وتحركاتــه، مــا قــد يســاعد كثــريًا يف 

وضــع خطــط هجوميــة بريطانيــة ضــد الجيــش الــرتيك. وكان أهرونســون قــد أدرك مــن النتائــج 

األوليــة لضعــف اإلنكليــز عــىل جبهــة ســيناء، يف مواجهــة األتــراك، أن مــا يحتاجــه اإلنكليــز هــو



٢١

معلومات استخبارية لتحديد الخطط الفعلية.١١

جرت محاوالت أولية لالتصال مع اإلنكليز يف مرص، ولكنها باءت بالفشل يف متوز ١٩١٥. وعندما  عادت 

سارة أهرونسون١٢ شقيقة اهارون من تركيا إىل فلسطني وانضمت إىل التنظيم مع رفاق آخرين، واتسعت 

إمكانيات عمل شبكة التجسس، تم ضم عدد من أعضاء نييل إىل فرق محاريب الجراد الذي انترش يف فلسطني 

وسورية، وهكذا استطاع هؤالء  الوصول إىل مرافق وثكنات عسكرية تركية، واطلعوا من خاللها عىل التحركات 

العسكرية واألسلحة الرتكية.١٣ 

وأفلح أهرونسون يف الوصول إىل لندن وااللتقاء مع مسؤولني يف االستخبارات الربيطانية وأطلعهم عىل 

تنظيمه وخطته، فكسب تأييًدا منهم، وبدأت عملية إرسال سفن إىل سواحل فلسطني.

 .(Managem)«وُخصصت سفينة بريطانية ملتابعة حركة نقل األخبار واملعلومات حملت اسم «مناچم

أعضاء من  والسورية.١٤ وكان  واللبنانية  الفلسطينية  السواحل  باتجاه  ُتبحر من مرص  السفينة  كانت هذه 

ويتلقون  املعلومات  لهم  وينقلون  متنها  عىل  إنكليز  مخابرات  برجال  لاللتقاء  قوارب  يف  يبحرون  الشبكة 

التعليامت. وعنّي مركز نقل املعلومات يف عتليت إىل جنويب حيفا.١٥ 

انطلق تنظيم نييل من نواة صغرية لعدد من أفراد عائلة أهرونسون واملقربني منها، وبلغ الحد األقىص 

لعدد املنضمني فيها قرابة ٢٠٠ عنرص.

وتركز نشاط نييل يف مجال التجسس وتجميع املعلومات الخطية والشفوية ونقلها إىل اإلنكليز. واستفاد 

أهرونسون من عدد كبري من أفراد املجتمع اليهودي يف الييشوڤ من الذين كانوا يعملون يف وظائف ومرافق 

مختلفة، أّهلتهم لالطالع عىل ما كان يقوم به األتراك، خاصة اإلداريني والعسكريني.

أما املعلومات التي تم تجميعها ونقلها، فكانت حول تحرك القوات الرتكية، وأعداد آليات الجيش الرتيك 

بتجميع  ليشنسيك  يوسف  وُكلف  االستهالكية.  السلع  من  عدد  أسعار  الجيش وحتى  وتركيبة  فلسطني،  يف 

هذه املعلومات واملعطيات من عدة مواقع نشط فيها عمالء نييل، منها  مستوطنة ريشون لتسيون ودمشق 

والقدس.

وكان االنكليــز قــد اعتمــدوا عــدًدا كبــريًا مــن العمــالء واملخربيــن العــرب يف فلســطني وســورية، 

ــة رسيعــة وناجعــة أكــرث،  ــيل عملي ــم ني ــة إليهــم عــرب شــبكة تنظي ــة املعلومــات املنقول ووجــدوا أن كمي
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بالرغــم مــن أنهــا كانــت تصلهــم يف بعــض األحيــان متأخــرة، وذلــك جــّراء انتشــار قــوات تركيــة وأملانيــة يف 

مواقــع مختلفــة مــن فلســطني.

وأولت قيادة نييل اهتامًما بجمع أموال من متربعني يف أوروبا والواليات املتحدة لدعم األرس اليهودية يف 

الييشوڤ واملدن يف فلسطني. وسلمت األموال للجنة الهجرة اليهودية برئاسة مئري ديزنكوف١٦ الذي وزعها 

وفق قامئة ُجهزت مسبًقا لهذه الغاية. وهذه املساعدات قّوت العالقة بني نييل والييشوڤ. وبلغت شبكة 

نييل نهايتها يف أيلول ١٩١٧ عندما وقعت حاممة زاجلة بيد األتراك حاملة رسالة ُمشفرة (رسية)، ومل يتمكن 

األتراك من تفكيك الشيفرة أو الوصول إىل الشبكة يف الحال، إال أنهم – أي األتراك – أدركوا أن شبكة تجسس 

قامئة وفعالة يف فلسطني. وألقي القبض عىل أحد أعضاء الشبكة واسمه نعامن بلكني، وتم التحقيق معه 

وكشف معلومات عن الشبكة. عندها طوقت مستعمرة زخرون يعقوب (مركز الشبكة) وألقي القبض عىل 

عدد من أعضائها، من بينهم سارة أهرونسون التي انتحرت بعد ثالثة أيام. وحكم باإلعدام عىل عدد آخر. أما 

أهارون أهرونسون، مؤسس الشبكة فلم يلق القبض عليه لسفره خارج فلسطني. واستمر نشاطه اإلستخباري 

والسيايس، وعمل إىل جانب حاييم وايزمان١٧ أثناء انعقاد مؤمتر ڤرساي يف باريس عام ١٩١٩. وقتل يف حادث 

سقوط طائرة فوق قنال املانش الفاصل بني فرنسا وبريطانيا.

التنظيم عسكرًيا، وفق  التنظيم؟ مل يكن هذا  فائدة ونجاعة نشاط هذا  ما مدى  السؤال هنا:  وُيطرح 

املفهوم العسكري، إمنا قوة مساعدة لإلنكليز يف تجميع معلومات ومعطيات تفيد القيادة العامة واإلقليمية 

للجيش اإلنكليزي، خاصة يف وضع خطط مستقبلية الحتالل فلسطني. 

اليهودي يف فلسطني، فتكمن يف توفري املساعدات املالية  الييشوڤ  التنظيم بالنسبة ملجتمع  أما أهمية 

بواسطة نقل وتهريب األموال عن طريق سفينة «مناچم»، وإنقاذ عّدة آالف من أعضاء الييشوڤ من املجاعة 

واملوت. وهناك من يرى يف مكوناتها التنظيمية والتنفيذية أنها قد عملت وفق أسس قريبة من التنظيامت 

السياسية.

الرافضة ألسس  الصهيونية  األوساط  الشديدة من بعض  االنتقادات  إىل موجة من  نييل  تنظيم  وتعرض 

نشاطاتها  إثبات مصداقية  نييل  بها.١٨ وطولبت  تنادي  التي  والقيم  املبادئ  نقيض  إياها  التجسس، معتربة 

وعملها وتوافقها مع القيادة الصهيونية، ولتحقيق ذلك التقى أهارون أهرونسون يف لندن مع حاييم وايزمان 

يف أيلول ١٩١٧. 
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إال أن صورة نييل تغريت مع مرور الزمن، خاصة بعد قيام عدد من أفرادها بنرش تجاربهم وسريهم الذاتية، 

التي تضمنت معلومات كثرية عن التنظيم. نجم التغيري والتحول يف صورة ومكانة شبكة نييل من خالل كتب 

يعقوب ـ يعاري بولسكني، ويف مقدمتها «جواسيس أم أبطال الوطن؟» (١٩٣٠، تل-أبيب)، و«نييل» (تل-

أبيب، ١٩٣٨ وطبعة ثانية ١٩٤٤)و أ. أمري (محرر) «أڤشالوم – نصوص ورسائل أڤشالوم فاينربغ» (تل-أبيب، 

١٩٧١). وكذلك اهتامم اليمني الصهيوين بتبني تاريخ هذا التنظيم لدعم مشاريعه املستقبلية. ويف مقدمة 

أعضاء  الييشوڤ  يف  اليهود  املزارعني  أبناء  واعترب  جابوتنسيك.  بزعامة  التصحيحية  الصهيونية  كانت  هؤالء 

شبكة نييل أبطاالً وطنيني، ومساهمني يف تحقيق املرشوع القومي اليهودي، واعتربوا أيًضا أن التجسس أداة 

رضورية لتثبيت الوجود الصهيوين يف فلسطني.١٩ 

٢٠(Bar Giora)بارغيورا

تنظيم عسكري يهودي رسي، نشط يف مطلع القرن العرشين يف فلسطني. ومن أبرز أهدافه القيام باحتالل 

الحراسة يف املستعمرات اليهودية من أيدي العرب والرشكس، وتحويلها إىل أيد يهودية.

وكان أبرز املبادرين إىل إقامة هذا التنظيم الرسي إسحق بن تسڤي،٢١ مدير املكتب الصهيوين يف يافا يف 

أيلول ١٩٠٧، حيث دعا عدًدا من اليهود إىل اجتامع يف مكتبه للتباحث يف مسألة الحراسة يف املستعمرات. أما 

املدعوون فكانوا من نشطاء حزب «پوعايل تسيون» (عامل صهيون) ذوي األصول الروسية املهاجرة، وتأثروا 
بطروحات الحركات الثورية الروسية. وأوكلت مهمة قيادة التنظيم ليرسائيل شوحاط.٢٢

وكان الدافع األسايس لتأسيس هذا التنظيم هو ادعاء زعامء الييشوڤ اليهودي يف فلسطني أن مستعمراتهم 

عرب  حراس  تكليف  إىل  الزعامء  هؤالء  دفع  ما  العرب،  من  العتداءات  ومتواصل  مستمر  بشكل  تتعرض 

ورشكس للقيام مبهام الحراسة، اعتقاًدا منهم أن ذلك سيمنع االعتداءات. هذا ما جرى يف الهجرة اليهودية 

األوىل (١٨٨٢-١٩٠٤). 

باأليديولوجيــة  مشــبعني  فكانــوا   (١٩٠٤-١٩١٤) الثانيــة  الهجــرة  يف  الييشــوڤ  زعــامء  أمــا 

الصهيونيــة، إذ رفضــوا اســتمرار الوضــع وأّرصوا عــىل نقــل الحراســة أليــد يهوديــة والتخلــص مــن



٢٤

 خدمات العرب والرشكس يف هذا املجال بشكل أسايس.

ولتحقيق هذا الهدف رشع عدد من نشطاء حزب پوعايل تسيون ببلورة إطار تنظيمي عسكري. واختري 

اسم «بارغيورا» نسبة لقائد التمرد اليهودي الكبري زمن حكم روما، أال وهو شمعون بارغيورا. ووضعت خطة 

إيالنيا (السجرة) عام ١٩٠٧، حيث تم طرد  السيطرة عىل مستعمرة  بارغيورا يف  أمام أعضاء  املهمة األوىل 

الحراس الرشكس، وملا نجحت هذه املهمة، أعلن عن السجرة مقرًا ومركزًا للتنظيم. وجاءت الخطة الثانية يف 

مستعمرة كفار تابور (مسحة) عام ١٩٠٨ وتم طرد الحراس العرب.

وملا شهدت املستعمرات اليهودية نجاًحا يف طرد الحراس العرب والرشكس، قرر زعامء التنظيم تأسيس 

كيبوتس يحمل اسم التنظيم «بارغيورا» ثم حولوه يف ١٩١٨ إىل كيبوتس كفار غلعادي يف شامل فلسطني.

وملا اتسعت مساحة نشاط بارغيورا، أعلن عن تأسيس تنظيم أكرب هو «هشومري». وسريث هذا التنظيم 

بارغيورا، وسيعمل مؤسسوه عىل تحويله إىل تنظيم قطري شامل وواسع ذي مؤثرات عسكرية وسياسية عىل 

أرض الواقع. 

قامت منظمة هشومري بتطوير طرق حراسة اعتمدت عىل دراسة املحيط الذي تعمل فيه والتعرف بدقة 

عىل عادات وتقاليد العرب، واتخذ أعضاء املنظمة الزي العريب الفلسطيني لباًسا رسمًيا لهم أسوة بالحراس 

العرب. وبلغ عدد الحراس يف هذه املنظمة واملنترشين يف عدد كبري من املستوطنات زهاء ٣٠٠. أما طريقة 

التدريب فكانت تعتمد يف األساس عىل قيام الحارس املتدرب بسنة خدمة عىل قاعدة تجريبية يرافقه حارس 

ذو خربة، ُيقدم فيه تقريراً يف نهاية السنة، وبتصويت ثلثي أعضاء املجلس اإلداري للمنظمة ُيقبل يف الخدمة 

الدامئة.

العام  الفولة (مستوطنة مرحاڤيا) يف  أبرز نشاطات هشومري، االدعاء مبلكية يهودية ألرايض قرية  ومن 

١٩١١، والصدامات الخطرية بني أفراد من املنظمة وبني العرب.

وبالرغم من النجاح الذي حققه هذا التنظيم يف بداياته، إال أن قيادات يف الييشوڤ بدأت تدرك إدراًكا 

عميًقا الجوانب السلبية التي ترتبت عىل ذلك، ويف مقدمتها الرتاجع يف األيدي العاملة الرخيصة. ولكن قيادة 

الييشوڤ عىل قبول مرشوع «تهويد  القيادات املحلية يف  الضغط لحمل  اتباع أساليب  بارغيورا لجأت إىل 
الحراسة».٢٣

للنشــاط  مســتمرة  أدلجــة٢٤  يف  أساســية  ركيــزة  شــكل  بارغيــورا  نهــج  أن  فيــه  شــك  ال  ومــام 

االســتيطاين الصهيــوين بتبنيــه أســس املزيــد مــن الســيطرة عــىل األرايض وتحويــل املســتوطنات إىل



٢٥

 مستعمرات أشبه بثكنات عسكرية، والتخلص من العامل العرب الفلسطينيني.٢٥

وأخذت تربز عىل السطح فكرة توسيع وتعميق النشاط العسكري بغية مرافقة املسار السيايس الساعي 

إىل إقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني. وهذا يف حّد ذاته يقيض بتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد 

الييشوڤ  التي ميتلكها  العسكرية  القوة  للداللة عىل حجم  التعرض ألشخاص معينني  أو  مواقع فلسطينية 

اليهودي. واتخذت املنظمة شعار «بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار ستقوم».

القت فكرة «تهويد»(عربنة) الحراسة رواًجا منقطع النظري يف أوساط املستوطنني اليهود، خاصة يف املنطقة 

الشاملية من فلسطني، ونتيجة لذلك انطلق دعاة هذه الفكرة إىل تأسيس «منظمة الحراسة» (هستدروت 

هشومري) يف مستعمرة مسحة عام ١٩٠٩، وبرز بني دعاة هذه الفكرة يرسائيل شوحاط. واتخذت هذه النقابة 
قراًرا بتوسيع نشاطاتها لتشمل حراسة املستوطنات القدمية وتلك املقامة حديًثا.٢٦

تكلفة  ارتفاع  خاصة  الحارس»،  «منظمة  وبني  املستوطنات  بني  العالقات  يف  مشاكل  برزت  ما  ورسعان 

الحراسة التي تقوم سلطات املستوطنات بدفعها. وبرزت أيًضا نقاشات حادة بني القيادات السياسية يف عدد 

من املستوطنات وبني حزيب «بوعايل تسيون» و»هبوعيل هتسعري».٢٧ ومن قياديي املستوطنات من ادعى 

أنه يتوجب العودة إىل بناء عالقات جيدة مع العرب كجزء من عملية حامية املستوطنات. ونتيجة لذلك 

اقترص نشاط منظمة هشومري عىل املنطقة الشاملية لفلسطني، أما يف بقية املناطق فأقيمت حراسة خاصة 
لكل مستوطنة.٢٨

وتعرض أفراد من منظمة هشومري إىل مضايقات ومالحقات السلطات الرتكية، كام جرى لشبكة التجسس 

العاملية األوىل  القياديني. وملا وضعت الحرب  «نييل»، وخاصة عمليات تفتيش عن أسلحة ونفي عدد من 

الييشوڤ  لجنة  بني  نقاش حاد  اندلع  الربيطاين،  االحتالل  تحت  فلسطني  العام ١٩١٨، ووقعت  أوزارها يف 

اليهودي يف فلسطني، وبني منظمة هشومري حول مبالغ مالية مل تصل إىل غاياتها. وادعى زعامء هشومري 

أنهم اضطروا إىل منح عائالت الحراس اُملالحقني من قبل السلطات الرتكية مبالغ من املال ليرصفوا أمورهم 

الحياتية.٢٩ 

وتعرضــت منظمــة هشــومري إىل انتقــاد قــوي مــن قبــل بعــض الجهــات اليهوديــة، خاصــة مــن 

ــأت  ــد لج ــومري ق ــزب أن هش ــذا الح ــون يف ه ــاء قيادي ــى أعض ــث ادع ــعري» حي ــل هتس ــزب «هبوعي ح

إىل تعميــق العســكرة يف الييشــوڤ.٣٠ تــرضرت مكانــة هشــومري للغايــة، مــا أفســح املجــال أمــام 

تقليــص نشــاطها العســكري والســيايس، وبالتــايل الســعي إىل إقامــة «الفيلــق العــربي» يف خدمــة



٢٦

الجيــش الربيطــاين يف فلســطني، وكذلــك بدايــة وضــع حجــر األســاس ملنظمــة عســكرية جديــدة ســتحمل 

اســم «الهاغانــاه»، وذلــك يف ١٩٢٠.

الكتائب العربية

أظهروا  بل  األوىل،  العاملية  الحرب  اندالع  مع  الرتيك  الجيش  صفوف  يف  فلسطني  يف  اليهود  ينخرط  مل 

تعاطفهم مع هذا الجيش. والتزم بقية اليهود يف العامل بقرار املؤمتر الصهيوين بعدم الوقوف إىل جانب أي 

طرف من منطلق الحفاظ عىل املصالح اليهودية املنترشة يف أنحاء مختلفة يف العامل. إال أن بعض الشخصيات 

السياسية داخل أوساط ُصّناع القرار الصهيوين بدأت ُترّوج إلقامة فرقة يهودية داخل الجيش الربيطاين، ورغم 

ما القته من معارضة يف بداياتها إال انها يف نهاية األمر أسفرت عن إنشاء أربع فرق عسكرية محدودة العدد 

واملهام. وهذه الفرق أو الكتائب هي:

١) كتيبة سائقي البغال

من  معظمهم  فلسطني،  من  يهودي  آالف  العرشة  من  يقارب  ما  بإبعاد  قراًرا  الرتكية  الحكومة  اتخذت 

املهاجرين الروس، مع بداية الحرب العاملية األوىل، وذلك من منطلق خوفها من  احتامل تعاونهم مع أطراف 

معادية للدولة الرتكية ويف مقدمتها الجيش الربيطاين. واقام هؤالء يف مخيامت أعدت لهم يف اإلسكندرية 

مبرص. وتزامن ذلك مع وجود زئيف جابوتنسيك٣١ عضو اللجنة التنفيذية للمؤمتر الصهيوين ومراسل إحدى 

الصحف الروسية يف مرص، إىل جانب يوسف ترومبلدور٣٢ وهو ضابط أسبق يف الجيش الرويس. هذان نجحا 

يف عرض فكرة تطوع مقاتلني يهود يف الجيش الربيطاين لدعم مجهوده يف محاربة األتراك. وتوصل الطرفان 

اليهودي والربيطاين إىل قرار بتأسيس كتيبة سائقي بغال تقوم بنقل األسلحة من مكان آلخر حسب احتياجات 

الجيش الربيطاين، ووضعت هذه الكتيبة تحت إرشاف ضباط بريطانيني.

ــري  ــل لتوف ــق الدردني ــد مدخــل مضي ــويل عن ــرة غاليب ــبه جزي ــة ش ــورة إىل جبه ــة املذك ــت الكتيب ونقل

مــا تحتــاج إليــه الجيــوش الربيطانيــة مــن أســلحة ومعــدات. إال أن مــا يقــارب نصــف عــدد أفــراد هــذه



٢٧

الكتيبــة فــروا عائديــن إىل اإلســكندرية، ليواجهــوا أحكاًمــا عســكرية صارمــة لكونهــم رفضــوا املشــاركة يف 

القتــال يف الجبهــة املذكــورة. 

وتعرضت الكتيبة إىل سلسلة من األحداث أودت بحياة عدد إضايف من أعضائها. وحاول ترومبلدور إنقاذ 

الكتيبة بتجنيد عدد آخر من اليهود يف مرص. وملا عاد مع جنوده من غاليبويل تفرق شملهم وأعلن رسمًيا يف 

شهر ايار ١٩١٦ عن حل هذه الكتيبة. ومن أراد االستمرار يف دعم املجهود الحريب الربيطاين توجه إىل لندن 

ليشارك يف إقامة كتيبة أخرى.

٢) الفيلق اليهودي

إيطاليا  إىل  توجه  أنه  بل  أفرادها،  وتفرق  البغال  سائقي  كتيبة  تفكك  لنتيجة  جابوتنسيك  يستسلم  مل 

واجتمع مع بنحاس روتنربغ،٣٣ عضو ناشط يف الحركة الصهيونية، حيث تباحث معه يف كافة السبل املمكنة 

إلنشاء كتائب عسكرية يهودية ضمن الجيش الربيطاين، وذلك بغية دعم هذا الجيش ولكسب خربة عسكرية 

تساعد الييشوڤ مستقبًال يف تحقيق املرشوع الصهيوين. 

وكانت يف الوقت ذاته، أي خالل الحرب العاملية األوىل، تدور مفاوضات سياسية جادة يف أروقة املحافل 

دي  جيمس  والبارون  وايزمان  حاييم  مقدمتهم  ويف  الصهيونية  الحركة  ممثيل  بني  الربيطانية  السياسية 

روتشيلد،٣٤ وبني الحكومة الربيطانية ممثلة بشخص وزير خارجيتها بلفور، والتي ستسفر عن إصدار وعد 

يحمل اسمه «وعد بلفور» يف ٢ ترشين الثاين ١٩١٧.

وسعى جابوتنسيك وروتنربغ إىل فتح مسارات أخرى للتفاوض مع أطراف أخرى كفرنسا وإيطاليا إلدخال 

املرشوع الصهيوين ضمن النشاطات االستعامرية لهذه الدول. وجدير ذكره أن قيادات يف الحركة الصهيونية 

املقربة من املحافل السياسية الربيطانية وغريها يف أوروبا كانت عىل بينة مبا كان يخطط له من توزيع إرث 

الدولة العثامنية يف الرشق األوسط، وهو ما ُعّرب عنه بوضوح يف اتفاقية سايكس ـ بيكو بني بريطانيا وفرنسا، 

وما وعدت به بريطانيا إيطاليا من نيل جزر ومواقع استعامرية يف بحر إيجة فيام لو التزمت بتحالفها معها.

أصبح واضًحا لجابوتنسيك أن بريطانيا هي العنوان األساس واملركزي ملرشوع إقامة كتائب يهودية ضمن 

الجيش الربيطاين. 

أمثــال الصهيونيــة  الحركــة  زعــامء  بعــض  مــن  شــديدة  معارضــة  إىل  جابوتنســيك٣٥  وتعــرض 



٢٨

ــدن يف  ــه عــن عزمــه، فاســتغل وجــوده يف لن ســوكولوف٣٦ وآحــاد هعــام.٣٧ ولكــن هــذه املعارضــة مل تثن

نهايــة العــام ١٩١٦ والتقــى مــع مــن تبقــى مــن كتيبــة ســائقي البغــال، وأعلــن عــن التحاقــه وإياهــم يف 

صفــوف الجيــش الربيطــاين، ودعمتــه الصحــف الربيطانيــة املؤيــدة لفكرتــه. وأعلــن يف لنــدن رســمًيا عــن 

إقامــة «الفيلــق اليهــودي».

وتم إرسال الفيلق اليهودي إىل فلسطني عن طريق مرص، وكانت املعارك هناك قد بلغت نهايتها تقريًبا، 

ما معناه أن هذا الفيلق مل يقاتل. أما يوسف ترومبلدور ففضل العودة إىل موطنه روسيا إلقامة جيش يهودي 

فيها يقوده نحو فلسطني الحتاللها.

٣) الكتيبة ٣٩ لرماة امللك

انطلق بنحاس روتنربغ صديق جابوتنسيك نحو الواليات املتحدة يف محاولة منه إلقناع الجالية اليهودية 

بتشكيل قوة عسكرية يهودية لدعم املجهود الحريب الربيطاين. إال أن هذه املحاولة جوبهت مبعارضة قوية من 

زعيمني صهيونيني مبعدين عن الدولة العثامنية إىل الواليات املتحدة، وهام داڤيد بن غوريون٣٨ وإسحق بن 

تسڤي، اللذين اعتقدا أن محاولة كهذه ستدفع السلطات العثامنية إىل التضييق عىل الييشوف يف فلسطني، 

وطالبا باقتصار النشاط الصهيوين يف ميدان السياسة واالستيطان وما يحتاج إليه الييشوڤ من دعم لبقائه.

أعلنت  حينام  الوجه  عىل  برز  ما  رسعان  الفكرة  هذه  معاريض  صفوف  يف  حصل  الذي  التغيري  ولكن 

الحكومة األمريكية يف نيسان ١٩١٧ عن دخولها الحرب إىل جانب الحلفاء. فتجند آالف اليهود يف كتيبة ٣٩ 

لرماة امللك، وارسلت إىل مرص لاللتحاق بالجيش الربيطاين املتجه نحو فلسطني، ولكن هذه الكتيبة مل تحارب 

إطالًقا، ودخلت فلسطني بعد توقف الحرب بني بريطانيا والدولة العثامنية.

٤) الكتيبة ٤٠ لرماة امللك

استفاد زعامء الييشوڤ يف فلسطني من وجود الكتيبة اليهودية ضمن الجيش الربيطاين، مع العلم انها مل 

تحارب. إمنا لوجودها الرمزي الذي عكس وقوف اليهود كافة إىل جانب بريطانيا. وجاءت املبادرة الربيطانية التي 

التقت مع رغبة اليهود يف فلسطني بإقامة وحدة يهودية خاصة باملجتمع اليهودي يف فلسطني. فالتقى الضابط 

الربيطاين هيل مع إلياهو غولومب٣٩ ودوڤ هوز٤٠ من زعامء اليهود طارًحا عليهام الفكرة والتي القت ترحيًبا
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منهام.

وملا تبنّي لجابوتنسيك أن الكفة ترجحت لصالح القوات الربيطانية، قام بنشاطات مكثفة لتحقيق مرشوع 

قرابة خمسة آالف متطوع  امللك»، وجند يف صفوفها  لرماة  «الكتيبة ٤٠  اسم  تحمل  يهودية  كتيبة  إقامة 

يهودي من فلسطني وخارجها. وكلفت هذه الكتيبة بالحفاظ عىل األمن الداخيل يف فلسطني بعد أن توجهت 

القوات الربيطانية إىل مرص إلخامد الثورة فيها والتي اندلعت يف آذار ١٩١٩.

وأعلن جابوتنسيك أن هذه الكتيبة هي نواة أساسية ومركزية لجيش يهودي مستقل سيتوىل املساهمة 

الفعالة يف تحقيق املرشوع الصهيوين بإقامة دولة يهودية يف فلسطني ورشقي األردن. وذلك سيتم بالتحالف 
مع بريطانيا، لكون الطرفني الصهيوين والربيطاين متامثلني يف املصالح االستعامرية يف منطقة الرشق األوسط.٤١

ومل تتمكن هذه الكتيبة من تحقيق إنجاز عسكري واحد عىل األقل، فأصيب أفرادها باإلحباط الشديد، 
فأنهى معظمهم الخدمة العسكرية عائدين إىل أوطانهم، إال قلة بقيت يف فلسطني.٤٢

وبقيت الكتيبة قامئة رسمًيا حتى تم اإلعالن عن حلها ورصف جنودها يف حزيران ١٩٢١.

وبالرغم من أن هذه الكتيبة وسابقاتها مل تساهم يف مجهود حريب جدي، إال انها مثلت بداية تبلور فكرة 

تأسيس منظامت عسكرية يف املستقبل.

منظمة الهاغاناه

الربيطاين،  االنتداب  فرتة  خالل  فلسطني  يف  اليهودي  للييشوڤ  الرئيسية  العسكرية  القوة  عن  عبارة 

وبالتحديد بني ١٩٢١ و ١٩٤٨. وأرشف عىل إنشاء وإدارة وتسيري أمور هذه القوة كل من مؤسسات الييشوڤ 

والحركة الصهيونية العاملية. ومتحورت عمليات تطوير هذه القوة يف توفري السالح الالزم لها، وإجراء التدريبات 

حامية  توفري  إىل  والسعي  ألفرادها،  القتالية   – والهجومية  الدفاعية  القدرات  وتطوير  الدامئة  العسكرية 

يهودية مستقلة للييشوڤ اليهودي يف كافة أنحاء فلسطني. واألهم من كل ذلك االستفادة قدر املستطاع 

بغية والعسكرية  السياسية  امليادين  يف  اإلنجازات  من  قدر  أكرب  لتحقيق  فلسطني،  يف  اإلنكليز  وجود  من 



٣٠

الوصول إىل تفوق عىل الفلسطينيني. واألهم من كل ذلك تفتيت القدرات العسكرية.

القوة سنتطرق إىل عدة نواح تخص  الخلفية األيديولوجية والعملية وراء تأسيس وتفعيل هذه  ولفهم 

التي وضعتها  العسكرية  السيايس والخطط  العسكرية ودورها  املنظمة، ويف مقدمتها، تأسيسها ونشاطاتها 

للسيطرة عىل فلسطني، ومبناها القيادي والتنظيمي.

 ***

ساد االعتقاد والشعور يف أوساط مؤسيس الهاغاناه بوجوب إقامة تنظيم عسكري يحمل يف طياته مضامني 

السيطرة  الصهيونية يف  الحركة  تطلعات  مع  التوجه  وانسجم هذا  والجامعي.  العام  الدفاع  أساسها  قومية 

التامة عىل فلسطني وإنشاء مستوطنات فيها عىل أراض «تم إنقاذها من أيدي الغرباء» (مصطلح «يشوعات 

هأداما» أي «خالص األرض»).

وعقد االجتامع التأسييس للهاغاناه٤٣ يف كيبوتس كينريت يف صيف ١٩٢٠، وتم تداول األمر بني أعضاء حزب 

العامل «أحدوت هعڤودا». وللحيلولة دون تكون صورة مسبقة للمنظمة بأنها حزبية، فتح املجال أمام كل 

عربي وعربية فوق السابعة عرشة لالنضامم إىل صفوف املنظمة، رشيطة أن يكون مؤهًال للقيام باملهام التي 

ُيكلف بها، وفق ما تراه القيادة العامة للمنظمة.

أما الهدف األسايس واملركزي الذي أعلنته املنظمة فهو «خدمة األمة والييشوڤ والحركة الصهيونية عامة 

يف الدفاع عنها أمام األعداء». وهذا ما يؤكد بوضوح األسس الصهيونية املتمثلة باالستيطان وتطويره ليتحول 

إىل كيان دولة.

وما مييز منظمة الهاغاناه يف هذا السياق أن التيار العاميل من قيادة وأعضاء هو الذي كان سائًدا فيها، 

ومن جهة أخرى، فإن الحركة العاملية كانت مسيطرة عىل عدد كبري من املستوطنات، ما ساعد عىل تزويد 

املنظمة باملقاتلني. وبالرغم من قوة التيار العاميل اليساري يف املنظمة، إّال أن تيارات ميينية لعبت دورًا يف 

صقل مبناها وعملها. وكانت توترات متقطعة  تطفو عىل السطح بني الفينة واألخرى ضمن رصاعات قيادية 

وايديولوجية فيها.

ومل توافق قيادة الهاغاناه طيلة نشاطها عىل االنصياع للسلطة الربيطانية الحاكمة يف فلسطني، بل أنها أرصت 

عىل جعل شكل نشاطات الهاغاناه مبا فيها التنظيم الداخيل، وفق أسس التنظيامت الرسية، أو بشكل أدق عصابة 

عسكرية غري قانونية. وأرصت قيادة الهاغاناه عىل اإلبقاء عىل استقاللية املنظمة وعدم تحويلها إىل منظمة معرتف 

بها رسمًيا من قبل الحكومة االنتدابية الربيطانية، أسوة بالكتائب اليهودية التي أقيمت خالل الحرب العاملية
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الثانية.

ومن بني األهداف األخرى للهاغاناه، أن تكون املنظمة قطرية، وأن تعتمد عسكرًيا عىل التزود بأفرادها 

من الييشوڤ ذاته، وان تعمل وفق مقاييس عامة غري محصورة مبنظمة أو مستوطنة ما. لهذا قويت روح 

العسكرة يف أوساط الييشوڤ اليهودي مع تزايد عدد املنضوين تحت لوائها.

السلطات  اختارت  قانونية،  وغري  فلسطني،  يف  منظمة  يهودية  عسكرية  قوة  بناء  يف  التحرك  هذا  إزاء 

الربيطانية غض النظر، إال يف حاالت أو أحداث معينة، كأحداث فرتة الثورة الفلسطينية (١٩٣٦-١٩٣٩)، وذلك 

من منطلق خلق التوازنات يف التعامل مع طريف الرصاع يف فلسطني.

وواجهت قيادة الهاغاناه معارضة من رافيض عسكرة الييشوڤ اليهودي يف فلسطني. ولكن وجهة نظر 

وتطلعات هذه القيادة حققت إنجازًا كبريًا من خالل تعميق أيديولوجية االنتامء للييشوڤ واألمة، وتخصيص 

الوقت الكايف والرضوري للتدريبات املسائية والليلية يف األحراش والغابات واألماكن النائية، وأن يكون أعضاء 

الهاغاناه جاهزين ومستعدين لساعة الحسم.

وأدرك قياديو الهاغاناه أن عدد طلبات االنتساب لصفوفها يتزايد يف فرتات التوتر وتعمق الرصاعات مع 

الفلسطينيني ومع اإلنكليز، وكذلك تنهال التربعات املالية من امليسورين يف الييشوڤ ومن الخارج. وملا كانت 

مظاهر التوتر ترتاجع وتفرت، يقل عدد املنتسبني. لهذا سعت القيادة إىل خلق أجواء متواصلة ومستمرة من 

التوتر والرصاعات.

واختلطت يف منظمة الهاغاناه مدرستان عسكريتان، األوىل من ضباط سابقني خدموا يف الجيوش األوروبية 
النظامية، خاصة خالل الحرب العاملية األوىل، والثانية، من جنود أو ضباط مالوا إىل تبني حرب العصابات.٤٤

أدى يف بعض  ما  الرؤى،  اجتامعية وفجوات يف  تباينات  القيادة بشكل خاص،  أوساط  أيًضا يف  وظهرت 

األحيان إىل أزمة أو مأزق يف القيادة. ولكن رسعان ما كانت تطغى رضورة حامية الييشوڤ وتطوير القدرات 

العسكرية للهاغاناه بواسطة زيادة القواعد الحربية ومخابئ األسلحة وورشات إنتاج األسلحة.

ــة داخــل  ــام كتل ــا، قي ــة، والقصــد هن ــاه انشــقاقات داخلي ــادة الهاغان ــة لقي وشــهدت الســاحة العملي

ــي ــس» الت ــة «الكيبوت ــرزت كتل ــه. وب ــا ترفض ــا م ــل أيًض ــة ، وتعم ــرره املنظم ــا تق ــل م ــاه، تعم الهاغان
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ــاميل  ــادي ش ــار غلع ــس كف ــالح يف كيبوت ــا للس ــت مخزًن ــي أقام ــوحاط،٤٥ والت ــا ش ــل وماني ــا يرسائي قاده

ــلحة  ــواع األس ــىل أن ــرف ع ــدة للتع ــات املتح ــوڤييتي والوالي ــاد الس ــة إىل االتح ــدت بعث ــطني، وأوف فلس

وطــرق اســتعاملها لتزويــد أعضــاء مــن الهاغانــاه مييلــون لفكــر هــذه الكتلــة، إال أن لجنــة خاصــة شــكلتها 

ــة. ــا كّلي ــس أدت إىل تفكيكه ــة الكيبوت ــام ١٩٢٥ ضــد كتل ــة يف الع الهســتدروت العام

العمل  مؤيدي  بني  التوجهات  تأزم  العام ١٩٣١، عىل خلفية  الهاغاناه يف  داخل  الكبري  االنشقاق  ووقع 

مؤيدي  وبني  األرض،  مقدمتها  ويف  مقدراته  عىل  والسيطرة  الفلسطيني  العريب  املجتمع  ومحاربة  العربي 

التعاون أو التساهل يف هذا الجانب بغية الحفاظ عىل عالقات معينة. ونتيجة لهذه التوجهات املتشددة 

والقاسية، تكونت «منظمة ب» مقابل الهاغاناه. وبقيت هذه املنظمة ناشطة حتى العام ١٩٣٧. وظهر يف 
صفوف «املنظمة ب» متطرفون من الهاغاناه الذين متسكوا مببدأ محاربة الفلسطينيني دون هوادة.٤٦

أما قيادة الهاغاناه فإنها اعتربت املنظمة «الدولة املستقبلية»، وان كل متمرد عليها إمنا هو متمرد عىل 

الدولة اليهودية، ومسبب للفوىض يف الييشوڤ اليهودي. واعتربت هذه القيادة أن إنشاء منظامت فرعية 

العرب  مواجهة  خاصة  املستقبل،  يف  سيحدث  ما  مواجهة  يف  الهاغاناه  منظمة  لوحدة  إضعاف  إال  هو  ما 

الفلسطينيني.

وبعد سلسلة من املفاوضات واللقاءات بني قيادة الهاغاناه ومنظمة ب، رجع معظم األعضاء إىل صفوف 

الهاغاناه. أما األعضاء من التيار اإلصالحي فإنهم رفضوا االنضامم واالنصياع وأنشأوا منظمة مستقلة عرفت 

بـ«اتسل» (إرغون تسڤايئ لئومي – املنظمة العسكرية القومية) ثم أقيمت منظمة «لحي» (لوحامي حريوت 

يرسائيل – محاربو حرية إرسائيل).

اليهودي  الييشوڤ  املدعومة من  العامة  الوحدة  املنظامت منشقة عن  الهاغاناه هذه  قيادة   واعتربت 

والحركة الصهيونية.

نفذت  عندما  و١٩٣٩،  عامي ١٩٣٨  يف  أوالً  واالتسل  الهاغاناه  بني  والتوترات  الرصاعات  وازدادت حدة 

االتسل سلسلة من العمليات التخريبية واإلرهابية ضد مواقع عربية فلسطينية، إذ أن الهاغاناه مل تكن مؤيدة 

عالنية ملثل هذه العمليات. وارتفع منسوب التوتر ثانًيا بني الهاغاناه واالتسل واللحي عندما قام التنظيامن 

األخريان بسلسلة من العمليات اإلرهابية ضد مواقع بريطانية، وكان ذلك ضد رغبة وتوجهات الهاغاناه أو 

القيادة السياسية للحركة الصهيونية املتامثلة مع السياسة الربيطانية العامة.
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أمام هذه الظروف والتحوالت يف العمل العسكري، ألقت اإلدارة الصهيونية عىل الهاغاناه يف العام ١٩٤٤ 

مهمة مواجهة املنشقني. ونجحت الهاغاناه يف إلقاء القبض عىل عدد من مقاتيل املنشقني أعضاء اإلتسل 

واللحي واعتقالهم يف معتقالت خاصة بالهاغاناه منترشة يف بعض املستوطنات. ثم تعاونت الهاغاناه مع 

وارتفعت  (املوسم).  بـ«سيزون»  عرف  ما  وهذا  املنشقني،  اعتقال  خطوات  كافة  يف  الربيطانية  السلطات 

أصوات يهودية تطالب بإيقاف هذا الشكل من االحرتاب الداخيل واعتربوه خروًجا عن الوحدة وتطلعات 
املستقبل.٤٧

وبذلت يف إدارة الييشوڤ مساع حقيقية إلنشاء هيئة عليا تجمع تحت سقفها كافة العصابات اليهودية، 

وأطلق عليها اسم «حركة العصيان العربي»،٤٨ وأن تكون الهاغاناه هي القوة العسكرية السائدة وصاحبة 

القرار تحت إرشاف الوكالة اليهودية. وتشكلت القيادة لهذه الحركة من: مويش سنيه٤٩ ويرسائيل غالييل٥٠ 

ممثلني عن الهاغاناه، ومناحيم بيغني٥١ ونتان  فريدمان ـ يلني٥٢ عن اإلتسل واللحي. ومل يدم هذا التحالف 

مدة طويلة، إذ أن العملية اإلرهابية التي نفذتها اإلتسل يف نسف فندق امللك داود٥٣ يف القدس (١٩٤٦) أدت 

إىل تفكيك التحالف، وعودة التوتر بني الهاغاناه واإلتسل.

التخطيط والتنفيذ  أنه يجب الرشوع فعلًيا يف  الهاغاناه وعىل رأسها داڤيد بن غوريون  وأدركت قيادة 

لتحويل منظمة الهاغاناه إىل جيش الشعب، وأن يكون الهدف األسايس واملركزي والرسيع هو إقامة دولة 

إرسائيل بواسطة هذا الجيش. حصل هذا التحول يف مطلع ١٩٤٧ بتحويل الفكر العسكري يف الهاغاناه من 
عصابة إىل جيش نظامي.٥٤

واستطاعت الهاغاناه بتوجهاتها هذه جذب اإلتسل واللحي إىل جانبها يف محاربة الفلسطينيني وتهجريهم 

انتهاء االنتداب الربيطاين يف فلسطني،  النظامية بعد  وتدمري قراهم ومدنهم، ويف محاربة الجيوش العربية 

حيث أعلن عن إقامة الجيش اإلرسائييل املكون من: الهاغاناه واإلتسل واللحي.

ولفهم تطور الهاغاناه كمنظمة عسكرية ال بد من فهم طرحها السيايس والعسكري واملنهجية العسكرية 

التي تبنتها طيلة عملها خالل فرتة االنتداب الربيطاين يف فلسطني.

حتــى  الفلســطينيني  ضــد  موجهــة  الهاغانــاه  وعمليــات  وفعاليــات  نشــاطات  معظــم  كانــت 

العــام ١٩٤٨. ولكــن الهاغانــاه وجهــت عمليــات عســكرية ضــد االنكليــز وبشــكل مكثــف ابتــداء 

االنكليــز (مغــادرة   ١٩٤٨ العــام  وحتــى  الثانيــة)  العامليــة  الحــرب  نهايــة  (أي:   ١٩٤٥ العــام  مــن 
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لفلســطني).٥٥ كانــت قيــادة الهاغانــاه وبقيــة املنظــامت العســكرية اليهوديــة قــد قبلــت الركــون إىل الهــدوء 

خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة وعــدم مواجهــة االنكليــز، ريثــام تنتهــي الحــرب.

اسرتاتيجية هذه النشاطات والعمليات كانت موجهة مبا يتناسب ومرشوع الحركة الصهيونية يف إقامة 

وطن قومي لليهود باملشاركة مع الحكومة االنتدابية، ومن خالل تسديد رضبات  موجعة ومتواصلة ضد 

الفلسطينيني.

مام ال شك فيه أن األحداث والثورات يف فلسطني، خاصة املركزية منها، كتلك التي وقعت يف األعوام ١٩٢١، 

بالهاغاناه،  الخاصة  العسكرية  العقيدة  تطور  عبارة عن منعطفات مفصلية يف  كانت   ١٩٢٩، ١٩٣٦-١٩٣٩

أرشنا  كام  الحسم،  لساعة  استعداًدا  أعضائها  خربات  وتعميق  التنفيذية  العسكرية  قدراتها  تطوير  وكذلك 

سابًقا.

القيادة  أدركت  إذ  األبيض عام ١٩٣٩،  الكتاب  أعقاب نرش  الهاغاناه يف  األسايس يف سياسة  التغيري  كان 

إال  الربيطانية.  االنتدابية  السلطات  البدء مبواجهة عسكرية ضد  أنه يجب  الصهيونية  الحركة  السياسية يف 

أن اندالع الحرب العاملية الثانية دفع بهذه القيادة وقيادة الهاغاناه إىل تبني موقف تجميد هذه املواجهة 

كأن هتلر غري  األبيض  الكتاب  األبيض غري موجود، ومحاربة  الكتاب  كأن  «محاربة هتلر  معتربين وجوب 

موجود». 

الهاغاناه املمثلة بخط داڤيد  الصهيونية والعسكرية يف  الحركة  السياسية يف  للقيادتني  الواضح  كان من 

بن غوريون أن رصاًعا مزدوًجا قائم يف فلسطني من بعد أن وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها، األول 

ضد اإلنكليز والثاين وهو األهم والرضوري ضد الفلسطينيني، وبالتايل ابتداء من ١٩٤٧ توضحت الصورة أكرث 

للهاغاناه يف أن الرصاع سيحسم يف مواجهة الجيوش العربية النظامية التي ستحارب من أجل فلسطني.

يافا،  يف   ١٩٢١ أيار  ثورة  يف  كانت  طريقها  بدايات  يف  الهاغاناه  منظمة  خاضتها  التي  األوىل  الخربة 

وحقوقهم.  وأمالكهم  حياتهم  عن  دافعوا  الذين  الفلسطينيني  أمام  إنجازات  تحقيق  من  تتمكن  مل  حيث 

ولكن  اليهودي.  الييشوڤ  عن  الدفاعي  دورها  ويف  الهاغاناه  شعبية  يف  معني  تراجع  إىل  الوضع  هذا  أدى 

لدى  ملحة  حاجة  أصبحت  الييشوڤ  يف  دفاعي  جهاز  بلورة  إىل  الحاجة  فإن  الوضع،  هذا  من  بالرغم 

قياداته السياسية والعسكرية يف الوقت ذاته. وأعلن عن حالة طوارئ يف املجمعات اليهودية الكربى كتل 

يف  الفلسطينيون  سار  عندما   ١٩٢١/١١/٢ يف  بلفور  وعد  صدور  ذكرى  أحداث  وجاءت  والقدس.  أبيب 

مظاهرات معادية ومنددة بالسياسة الربيطانية، حيث قام عدد من أفراد الهاغاناه بإلقاء قنابل ومتفجرات
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باتجاه املتظاهرين ما أدى إىل مقتل وجرح العرشات من الفلسطينيني أمام عيون السلطات الربيطانية.٥٦

شكل الهجوم الذي نفذته الهاغاناه يف الحادث األخري أعاله  خربة يف التدريبات العسكرية وطريقة تنفيذ 

العمليات القتالية. وهذا هو التوجه الذي رافق الهاغاناه حتى اندالع الثورة الفلسطينية يف العام ١٩٣٦.

تبني  يجب  الهجومية،  الدفاعية  العمليات  يف  ونجاعة  استمرارية  لتحقيق  أنه  الهاغاناه  قيادة  أدركت 

منهجية ثابتة يف تجنيد أعضاء الهاغاناه يف فرتات محددة كل عام، خاصة يف الفرتات التي ُتعرفها الهاغاناه 

أنها «فرتات الشغب لدى الفلسطينيني».

مقدمتها  ويف  الفلسطينيني،  ضد  عسكرية  لعمليات  تنفيذية  مخططات  بوضع  الهاغاناه  قيادة  وبدأت 

أو  مثال  القدس  يف  أدبياتهم)  يف  يصفونها  (كام  والتظاهرات  الشغب»  «مواقع  من  القريبة  النقاط  تحديد 

لتكون عملية  يافا، وبالتايل تحضري مخازن (مخابئ) للسالح  لقربها من مدينة  أبيب  يف مواقع أخرى كتل 

التزود بها يف متناول اليد. وأقيمت مراكز مراقبة ونقاط تجمع يف الييشوڤ اليهودي القريب من مجمعات 

فلسطينية، وذلك بهدف تسديد رضبات نحو هذه التجمعات حال اندالع «أعامل الشغب» كام عرفتها قيادة 

الهاغاناه.

مل تقترص عمليات الهاغاناه عىل أحداث مركزية أو ردود فعل عىل الثورة الفلسطينية، إمنا بادرت القيادة 
إىل تنظيم اغتياالت سياسية وهجامت عىل مواقع فلسطينية لزرع الرعب والفزع يف صفوف الفلسطينيني.٥٧

أما يف أحداث ثورة ١٩٢٩ فإن الهاغاناه تفاجأت يف البداية من حجم املقاومة الفلسطينية، فقامت – أي 

الهاغاناه – بسلسلة من العمليات اإلرهابية ضد مواقع فلسطينية، خاصة يف املدن الكربى مثل حيفا، حيث 

تم إطالق النريان عىل يد عنارص الهاغاناه وسط األحياء العربية يف املدينة، وكذلك تنفيذ عمليات إرهابية 

وقتل يف قرى مجاورة لحيفا وقرى يف الجليل.

ووصلت املواجهات بني الفلسطينيني واليهود أوجها بشكل خاص يف الخليل وصفد، حيث قتل عدد من 

اليهود يف هاتني املدينتني،٥٨ ومل تتمكن الهاغاناه من توفري حامية لليهود فيها.٥٩ ولكن السلطات الربيطانية 

حكمت باإلعدام عىل ثالثة من الفلسطينيني (عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي) وحكمت عىل بعض 
اليهود بأحكام طفيفة.٦٠

إزاء هــذه األحــداث الداميــة ازدادت مكانــة الهاغانــاه مــن منطلــق كونهــا منظمــة دفاعيــة يف
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األساس، وتتجاوب مع متطلبات الييشوڤ اليهودي، وهذا دفع بقيادة املنظمة إىل السري خطوات أخرى نحو 

الكيبوتسات واملستوطنات  بناء استحكامات، وتطويق  الدفاع والحامية، ويف مقدمتها  بناء شبكة  األمام يف 

القرى  مع  املشرتكة  الطرق  بعيًدا عن  املستوطنات  لهذه  التفافية  أمنية  بأسالك شائكة ومد طرق  األخرى 

واملدن الفلسطينية.

أما أحداث ثورة ١٩٣٦-١٩٣٩، فإنها اتخذت لدى الطرفني املتصارعني اليهودي والفلسطيني منحنى آخر. 

إذ أصبح الرصاع ذا طابع قومي رصف، خاصة لدى الفلسطينيني. إذ تحولت مقاومة الفلسطينيني من مقاومة 

أفراد أو مقاومة موضعية محصورة يف مكان ما إىل حركة كفاح مسلح بدأها عز الدين القسام ورفاقه يف 

١٩٣٥، وأدركت القيادات الفلسطينية الحاجة املاسة إىل نوع من التنظيم للدفاع عن فلسطني والفلسطينيني 

أمام أطامع ومخططات الحركة الصهيونية ومنظمة الهاغاناه واملؤسسات اليهودية األخرى الفاعلة يف فلسطني 

لتفريغها من سكانها األصليني وتوطني مهاجرين يهود مكانهم.

وأدرك الفلسطينيون أيًضا خطورة استمرار الوضع عىل ما هو عليه فيام لو مل يتخذوا خطوات حاسمة 

وفاعلة لحامية وجودهم ووطنهم. فتشكلت اللجنة العربية العليا بزعامة الحاج أمني الحسيني وعدد من 

القيادات السياسية الفلسطينية،٦١ وتم تكليف فوزي القاوقجي بتنظيم الثورة الفلسطينية والتي دخلت يف 

مواجهات عسكرية حادة وقاسية مع الهاغاناه، ودافعت عن نفسها مقابل القوات العسكرية الربيطانية التي 

عملت عسكرًيا عىل تدمري الجهاز الدفاعي الفلسطيني، وبذلت حكومة االنتداب يف فلسطني وحكومة لندن 

جهودها يف سبيل دفع ملوك ورؤساء الدول العربية للتدخل من أجل إيقاف الثورة الفلسطينية، وتحقق 

لها ذلك، لتكمل عملية تفتيت الثورة سياسًيا وتفسح املجال أمام بقاء الهاغاناه كقوة عسكرية متفوقة يف 

فلسطني، والتي ـ أي الهاغاناه ـ ستلعب دورًا حاساًم وفعاالً بعد الحرب العاملية الثانية.

وقامت الهاغاناه باستنفار عام لعنارصها يف كافة املدن، ووزعتهم عىل مراكز محددة مسبًقا بغية الدفاع عن 

املدن واملستوطنات اليهودية. ولكن هجامت الفلسطينيني مل تكن بحجم ما توقعته منظمة الهاغاناه. وذلك 

لقلة السالح والذخرية واعتامد الثوار أسلوب الهجوم الخاطف الرسيع والعودة من حيث انطلقوا (أي أسلوب 

الكر والفر). فاعتقد قياديو الهاغاناه إزاء هذا الوضع أنه ال ميكن االستمرار بسياسة ضبط النفس (هكذا 

أسموها) تجاه العرب، فيجب الرشوع يف تنفيذ خطة عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع اإلنكليز الذين
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(أي اإلنكليز) أدركوا جيًدا أن شكل الثورات الفلسطينية قد ارتدى لباًسا قومًيا معارًضا للسياسة الربيطانية 

وللوجود الربيطاين يف فلسطني.

من هذه النقطة بالذات تعمق التقارب والتعاون بني الهاغاناه واالنكليز إذ أصبح للطرفني عدو مشرتك 

واحد يجب التخلص منه وهو «الثورة الفلسطينية».

صفوف  يف  والعسكرية  السياسية  العقيدتني  وتعمق  الهاغاناه  منظمة  اكتسبتها  التي  الخربات  دفعت 

عنارصها، بقيادتها إىل وضع حلول ملشاكل ومآزق اسرتاتيجية وتنفيذية تم التعبري عنها يف ثالثة أساليب:

أ) التحول من مواقع دفاعية إىل مواقع متحركة هجومية. وحصل هذا التحول خالل الثورة الفلسطينية. 

 ٦٢(Peel «أو كام تعرف بـ«لجنة پيل) وأدرك قياديو الهاغاناه يف أعقاب نرش تقرير اللجنة امللكية الربيطانية

بالنسبة   – الصحيح  أصبحت يف مسارها  قد  األساسية  املعركة  أن  ثانية،  عاملية  بغيوم حرب  األجواء  وتلبد 

الهاغاناه  قيادة  وضعت  التحول  هذا  ولتحقيق  وحكمها.  فلسطني  عىل  االستيالء  يف   – الصهيونية  للحركة 

مرشوع خطة حملت اسم «خطة أڤنري»٦٣ والتي انطلقت من فرضية وقوع حرب مع الفلسطينيني والعرب 

يف فلسطني بغياب االنكليز، بهدف حامية االستيطان اليهودي يف املجمعات االستيطانية املركزية يف قطاع 

الساحل وشاميل الجليل ومنطقة القدس. ومنها تنطلق عمليات احتالل تدريجية لفلسطني بقيادة منظمة 

الهاغاناه.

اليهودي حدث قبل  الييشوڤ  الهاغاناه كقوة عسكرية مركزية يف  إذن التحول األسايس يف فكر وتوجه 

تكوين  تضمنت  سابًقا  إليها  املشار  الخطة  فإن  املنطلق  هو  هذا  دام  وما  الثانية.  العاملية  الحرب  بداية 

جبهة دفاعية يف محيط التجمعات اليهودية مبد أسالك شائكة وبناء استحكامات ووضع متاريس حجرية أو 

إسمنتية، ومن جهة أخرى تجهيز قوة هجومية كبرية مكونة من ٤٣ ألف عنرص تم تجنيدهم وتدريبهم يف 

صفوف الهاغاناه.

اللجنة  التي طرحتها  التقسيم  بالنسبة لفكرة  وملا واجهت بريطانيا معارضة فلسطينية وعربية شديدة 

اللجنة  توصيات  تجميد  عن  أعلنت  الثانية،  العاملية  الحرب  لخوض  االستعدادات  يف  وانشغالها  امللكية، 

املذكورة. إزاء هذه التطورات بادرت قيادة الهاغاناه إىل وضع «خطة أ» وهي عبارة عن خطة قطرية لكل 

فلسطني، تهدف يف جوهرها إىل حامية الييشوڤ اليهودي يف حال قيام الفلسطينيني بهجوم عليه.

ولتحقيــق بعــض جوانــب الدفــاع عــن الييشــوڤ اليهــودي انطلقــت الهاغانــاه يف نهايــة ١٩٣٧ 
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نحو إقامة وحدات قطرية متحركة عرفت بـ«كتائب ميدانية» (بلوغوت سديه).٦٤ وأوكلت إىل هذه الكتائب 

مهام نصب كامئن للفلسطينيني وتسديد رضبات يف عدة مواقع فلسطينية لخلق بلبلة ورعب وخوف. وتم 

انتقامية لهجامت نفذها ثوار  العمليات الخاصة بذرائع  الهاغاناه يف فلسطني تطوير فكرة  يف بعض فروع 

فلسطينيون. وكانت هذه الوحدات أو الكتائب تقوم بعمليات إرهابية وقتل وتدمري يف القرى وأحياء املدن 
الفلسطينية كجزء من الحرب النفسية والتدمريية (عملية بلد الشيخ بالقرب من حيفا).٦٥

الفلسطينية موجهة  العربية  الثورة  الهاغاناه: أدرك االنكليز وبضغوط سياسية صهيونية أن  ب) رشعية 

مع  التعاون  إىل  مستعدين  كانوا  لهذا  حكمهم.  أركان  يزعزع  قد  ما  فلسطني،  يف  وجودهم  وضد  ضدهم 

الهاغاناه ضد الفلسطينيني. 

لهم  وخصصت  بـ«نواطري»  وعرفوا  الربيطانية،  األمن  قوات  يف  يهودي  عنرص   ٣٠٠٠ قرابة  تجنيد  وتم 

السلطات الربيطانية رواتب شهرية وزودتهم بالسالح الالزم. كان هؤالء يف واقع األمر خاضعني إلمرة الرشطة 

الربيطانية ولكنهم يف الحقيقة  بقوا تحت سيطرة قيادة الهاغاناه. معنى ذلك شبه اعرتاف برشعية الهاغاناه.

أما التحول الثاين يف هذا السياق، فكان يف العام ١٩٣٩ عندما حولت السلطات الربيطانية فرقة النواطري 

إىل «رشطة الييشوڤ العربي». وتم تبني هيكلية الجيش الربيطاين يف تشكيل هذه الرشطة وتزويدها مبدفعية 

الطرقات،  عىل  والتنقالت  النقل  حركة  مراقبة  مبهام  بالقيام  الرشطة  هذه  وكلفت  خفيف.  وسالح  صغرية 

ومحاربة ما سمي باإلرهاب الفلسطيني. وبلغ عدد املنضمني تحت لواء هذه الرشطة قرابة ٢٢ الف يهودي 

مزودين بثامنية آالف بندقية وأسلحة أخرى وآليات كاملصفحات وسيارات الشحن.

إن تبني السلطات األمنية الربيطانية إنشاء ورعاية قوة رشطة يهودية يف فلسطني قد ساهم يف تخفيف 

أعباء مالية عن الهاغاناه، وأيًضا شكلت هذه الرشطة غطاء رسمًيا للهاغاناه يف تنفيذ خططها الهجومية عىل 

مواقع فلسطينية يف وضح النهار. أضف إىل ذلك فرصة التزود بالسالح لدعم املجهود الحريب للهاغاناه يف 

املستقبل.

إن هذا التحالف واالئتالف غري الرسميني بني الحكومة االنتدابية وبني الهاغاناه شجع الييشوڤ اليهودي 

عامة عىل تطوير قدراته االقتصادية والعسكرية. وكذلك أفلحت الهاغاناه يف جذب أحد الجرناالت االنكليز 

وهو لورد ڤينچيت٦٦ لتدريب «كتائب الليل» الخاصة املكونة من قياديني ومقاتلني ميدانيني سددوا رضبات 
ملواقع فلسطينية.٦٧



٣٩

كان هذا الدعم اللوجستي والتسليحي عامال مركزًيا ومهاًم يف زيادة وترية تسديد الرضبات عىل الفلسطينيني 

وتفتيت قوتهم ومقاومتهم، وجعل الهاغاناه هي القوة املركزية الحاسمة عىل الساحة العسكرية يف فلسطني.

بتوفري  الطريقة  املستوطنات وضعها شلومو فروزفسيك وتقيض هذه  جـ) سور وبرج:٦٨ طريقة لحامية 

حامية لكل مستوطنة ُتقام يف كل مكان يف فلسطني. وكانت أجزاء املستوطنة أو املعسكر تجهز مسبًقا، وتنقل 

ليال وتتم عملية الرتكيب برسعة وسط حامية مشددة. ونجحت هذه الطريقة يف تسهيل إقامة ٥١ مستوطنة 

بدعم من الهاغاناه وعنارص من فرقة النواطري الخاضعة للرشطة الربيطانية.

رفعت هذه الطريقة من القيمة العسكرية للحركة االستيطانية، وبدأت إدارات الييشوڤ تفكر وتخطط 

وفق معايري عسكرية يف البداية.

صلة  عىل  قيادتها  وحافظت  الربيطاين.  الجيش  يف  صفوفها  من  أعضاء  تجند  خطوة  الهاغاناه  وباركت 

وعالقة مع هؤالء األعضاء خاصة فيام له ارتباط بخربتهم العسكرية وفرص رشاء السالح أو تهريبه وإرساله 

إىل املخابئ املنترشة يف عدد كبري من املستوطنات. وشارك أعضاء من الهاغاناه يف وضع خطط دفاعية ملنطقة 

حيفا (لوجود معامل تكرير البرتول فيها والصناعات الثقيلة ومعسكرات بريطانية) إزاء أي هجوم أملاين – 

إيطايل محتمل من جهة مرص. واستغلت الهاغاناه الحرب العاملية الثانية ونجحت يف إقامة وحدة مظليني 

متطوعني يف خدمة سالح املظليني االنكليزي ونفذوا سلسلة من عمليات اإلنزال خلف خطوط النازيني، منهم 
حنه سنش.٦٩

وضعت الهاغاناه «خطة ب» يف أيلول ١٩٤٥ أي بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية، وتظهر فيها تعاظم 

القوة والخربة العسكرية املرتاكمة من أحداث ثورة ١٩٣٦ الفلسطينية واملشاركة يف املجهود الحريب لدعم 

بريطانيا خالل الحرب العاملية الثانية.

أو إشارات تتضمن مواجهة مع االنكليز، إمنا وجهت مبجملها نحو  أية عالمات  الخطة «ب»  ومل تظهر 

«العدو الفلسطيني» من منطلق أن الثورة الفلسطينية – بالنسبة للهاغاناه – كانت خطوة متقدمة ومقلقة 

للغاية بالنسبة ملصري فلسطني. 

يف  ســـيتدخلون  وانهـــم  فلســـطني،  يف  االنكليـــز  وجـــود  فرضيـــة  «ب»٧٠  الخطـــة  طرحـــت 

ــوڤ  ــة للييشـ ــري حاميـ ــودي يف توفـ ــي اليهـ ــم القومـ ــق الحلـ ــّدة لتحقيـ ــة ُمعـ ــات، وأن الخطـ املواجهـ

ــاه إىل ــتلجأ الهاغانـ ــذا سـ ــل. لهـ ــريب محتمـ ــوم عـ ــد كل هجـ ــه يف صـ ــطني ومرشوعـ ــودي يف فلسـ اليهـ



٤٠

تنفيـــذ حـــرب اســـتباقية بحيـــث تقـــوم بتدمـــري العـــدو (الفلســـطينيني) قبـــل قيامـــه بأيـــة عمليـــة. 

ـــارص  ـــد عن ـــة، تعتم ـــكرية رسيع ـــة عس ـــبعة بديناميكي ـــا مش ـــابقتها بأنه ـــن س ـــة ع ـــذه الخط ـــف ه وتختل

االســـتباق.

الوقت ذاته إىل إظهار عدم موافقتها عىل «الكتاب األبيض» لعام ١٩٣٩. وتبنت  الهاغاناه يف  واتجهت 

غري  بطرق  االنكليز  مواجهة  ذاته  الوقت  ويف  الثانية،  العاملية  الحرب  اندالع  جراء  االنكليز  مالينة  سياسة 

مبارشة. ولصد مخططات االنكليز مالت قيادة الهاغاناه إىل تشجيع موجات الهجرة اليهودية البحرية، أي 

بواسطة سفن مستأجرة. وقررت هذه القيادة تنفيذ هجوم عسكري عىل سفينة مهاجرين يهود تحمل اسم 

الثاين ١٩٤٠ وتسديد رضبة ألحد أجزائها للحيلولة دون إخراجها من املياه اإلقليمية  «پاتريا»٧١ يف ترشين 
الفلسطينية، وإبعاد اليهود املهاجرين عىل متنها.٧٢

ورغم هذه املحاولة، فإن قيادات الحركة الصهيونية والييشوڤ اليهودي ومنظمة الهاغاناه حافظت عىل 

عالقة تعاون بينها وبني االنكليز ما دام الرصاع العقائدي والعسكري محتدم بني االنكليز وبني أملانيا النازية.

لكن هذا الوضع مل يبق عىل حاله بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية حينام تفرغت بريطانيا ملداواة جراحها 

بريطانيا  عىل  بتكثيف ضغطها  اليهودية  القيادات  أرسعت  إذ  مستعمراتها.  معظم  ويف  أوروبا  يف  وندوبها 

لتحقيق املزيد من أطامعها ويف مقدمتها االعرتاف الرسيع بإقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطني. لهذا 

قررت إدارة الوكالة اليهودية تعيني لجنة ثالثية مكونة من داڤيد بن غوريون ومويش سنيه ومويش شابريا 

لوضع أسس وخطط مواجهة االنكليز واإلرشاف املبارش عىل هذه املواجهة. 

ومن بني النشاطات والفعاليات التي أقرت يف هذه اللجنة: زيادة وترية الهجرات عرب البحار وتزويدها 

بحراسة فعالة، وإزالة كل حاجز قد يعرتض تنفيذ هذه الهجرات. أما عىل صعيد التحرك الدبلومايس بهذا 

الخصوص، فإن إدارة الوكالة اليهودية قد أرصت عىل املحافظة عىل أسس التأييد العاملي الذي كسبته القضية 

اليهودية، خاصة بعد كشف الجرائم التي ارتكبتها النازية يف أوروبا ضد الجاليات اليهودية املقيمة فيها.

يف  منتــرشة  بريطانيــة  وثكنــات  معســكرات  ضــد  والتخريبيــة  اإلرهابيــة  العمليــات  انطلقــت 

ــي  ــن مائت ــرث م ــالق رساح أك ــت وإط ــل عتلي ــام معتق ــة اقتح ــال عملي ــطني، مث ــن فلس ــع م ــدة مواق ع

الپاملــاح٧٣  منظمــة  ونفــذت   .١٩٤٥ االول  ترشيــن  مــن  العــارش  يف  رشعــي  غــري  يهــودي  مهاجــر 

(«پلوغــوت ماحتــس» ـ رسايــا العاصفــة) سلســلة مــن العمليــات التفجرييــة ضــد خطــوط الســكك 
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ــة ١٧/١٦  ــا يف ليل ــة أوجه ــات اإلرهابي ــت العملي ــة. وبلغ ــواحل الربيطاني ــر الس ــوارب خف ــة وق الحديدي

ــة  ــذه العملي ــت ه ــطني. وعرف ــن فلس ــة م ــع مختلف ــًرسا يف مواق ــري ١١ ج ــف وتفج ــران ١٩٤٦ بنس حزي

بـ«ليــل الجســور». واخــذت الســلطات الربيطانيــة بالتضييــق نوًعــا مــا عــىل الهاغانــاه، مــا زاد الصدامــات 

بــني الطرفــني. وإزاء هــذه املواجهــات، قــررت قيــادة الهاغانــاه يف أيــار ١٩٤٦ وضــع خطــة تفصيليــة لتنفيــذ 

ــرى  ــن الق ــري م ــدد كب ــطينية يف ع ــة الفلس ــد املقاوم ــديدة ض ــات ش ــديد رضب ــة وتس ــات تحذيري عملي

واملــدن، إذ ســاد االعتقــاد يف أوســاط الييشــوڤ أن االنكليــز قــد مالــوا لتأييــد املوقــف الفلســطيني وانهــم 
ــم بالســالح والذخــرية.٧٤ ــز – يزودونه – أي االنكلي

تسديد هجامت  وترية  الهاغاناه  زادت  الربيطانية،  القوات  مع  الهاغاناه  نفذتها  التي  املواجهات  مقابل 

اقرتاب  مع  كبريًا  الوترية حجاًم  وأخذت هذه   .١٩٤٧ العام  من  ابتداء  الفلسطينية  التجمعات  نحو  واسعة 

جلسة هيئة األمم املتحدة الخاصة بقضية فلسطني والتي نجم عنها صدور قرار التقسيم رقم ١٨١ بتاريخ 

.١٩٤٧/١١/٢٩

كان تسارع الخطوات السياسية التي اتخذتها الهاغاناه متزامنا، وبالتنسيق التام، مع الخطوات العسكرية 

امليدانية يف فلسطني. إذ وضعت الهاغاناه خطة ملواجهة احتامل قيام جيوش الدول العربية النظامية بهجوم 

شامل.

ومل تكتف الهاغاناه بالدعم السيايس والدبلومايس واإلعالمي الذي وفرته لها األطر السياسية الصهيونية 

املحلية والدولية، بل أسست مجالت ونرشات إعالمية تعرضت من خاللها إىل مسائل وقضايا عسكرية لتعميق 

الثقافة العسكرية بني عنارص الهاغاناه. وكانت املجلة األوىل هي «معراخوت»٧٥ التي صدر العدد األول منها 

يف ١٩٣٩ وتوىل رئاسة تحريرها أليعازر غالييل. ثم أصدرت الهاغاناه دورية غري رسمية، اعتربت لسان حال 

الهاغاناه يف الشؤون السياسية واملعلوماتية، حملت اسم «شباك» (اختصار بالعربية يعني «خدمة أمنية»، 

أي مخابرات) ومحررها أليعازر لڤنشتاين ـ ليبنه. وقوبلت هذه الدورية بشعبية واسعة ومنقطعة النظري يف 

الييشوڤ، وتركت أثرًا بالًغا يف ميادين الرتبية عىل العسكرة والتعريف بنشاطات املؤسسات الصهيونية يف 

فلسطني وخارجها. وافتتحت الهاغاناه محطة إرسال إذاعي حملت اسم «صوت إرسائيل»٧٦ وهي غري رسمية. 

لبث دعاية مغرضة  نكبة ١٩٤٨  اإلذاعة يف أحداث  إغالقها عدة مرات، واستمرت هذه  بريطانيا  وحاولت 

وتحريضية ضد العرب والفلسطينيني باللغة العربية. أضف إىل أنها كانت تبث معلومات مغلوطة ساهمت 

يف دب املزيد من الرعب ونرش الخوف والتوتر يف صفوف الفلسطينيني.
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الحرب  بعد  تكثيفها  عند  وخاصة  الهاغاناه،  نفذتها  التي  والتخريبية  اإلرهابية  العمليات  عمق  ولفهم 

العاملية الثانية وحتى ١٩٤٨، جدير بنا دراسة املبنى التنظيمي لهذه املنظمة، لكون هذا املبنى هو العنرص 

األسايس من وراء كل هذه العمليات.

***

كانت منظمة الهاغاناه يف بداية طريقها عبارة عن دائرة تابعة  للهستدروت (نقابة العامل العربيني العامة 

يف فلسطني)، ولكن هذه الدائرة نالت تأييًدا ودعام من «هڤاعد هلئومي» (اللجنة القومية) ومن قيادات 

الييشوڤ يف فلسطني. وتوىل قيادة دائرة الهاغاناه يف بداية طريقها، أي يف ١٩٢٠ كل من: إلياهو غولومب 

وراحيل ينئيت٧٧ ومويش سميلنسيك٧٨ وبنحاس روتنربغ.

التنظيمية  الناحية  األول) من  (أي يف عقدها  املايض  القرن  العرشينيات من  الهاغاناه يف  كانت منظمة 

عبارة عن عرشات من الخاليا الصغرية املنترشة يف الكيبوتسات واملستوطنات وثالثة فروع يف املدن الكربى يف 

فلسطني. وكان جل اهتامم هذه الدائرة منصبا عىل عقد صفقات صغرية لرشاء السالح والذخرية وبناء املخابئ 
(أي املخازن) يف الكيبوتسات خاصة، وعقد جوالت من التدريب.٧٩

إدارة  لجعل  هلئومي»  لـ«هڤاعد  التابعة  األمنية  باللجنة  رافقتها  التي  واألحداث   ١٩٢٩ ثورة  دفعت  

الهاغاناه مكونة من لجنة خامسية مؤقتة، مكونة من: مندوبني عن الهستدروت ومدنيني وممثل عن اإلدارة 

الصهيونية. وبقي هذا الرتكيب اإلداري حتى العام ١٩٤٧ منًعا ألية حاالت توتر أو رصاعات داخلية بني األفراد 

حول مناصب قيادية.

وأصبحت قيادة الهاغاناه برتكيبتها أعاله تحمل اسم «القيادة القطرية»، وتم توسيع هذه القيادة لتشمل 

ممثلني عن قطاعات أخرى، مثل املزارعني والتجار والصناعيني وممثيل «التصحيحيني».

ولتنجيع العمل اإلداري / التنظيمي يف الهاغاناه تم تعيني مركزين مدنيني، دوڤ غيفني٨٠ ممثال عن أحزاب 

اليمني وشاؤول مئريوف عن أحزاب اليسار، ليكونا عضوين يف القيادة القطرية العليا للهاغاناه. وتم يف ١٩٣٥، 

جراء انطالق ثورة عز الدين القسام يف األساس والتحول الفلسطيني باتجاه الكفاح املسلح، إنشاء الدائرة 

العملية لوضع خطط دفاعية واستحكامية وهجومية. 

ــطة ــة بواس ــة للمنظم ــادة العام ــى القي ــق مبن ــو تعمي ــة نح ــوة إضافي ــاه خط ــو الهاغان ــا قيادي وخط
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التفاهم بني التيارين اليميني واليساري يف املدن والكتل االستيطانية يف شتى املناطق. وتم توسيع عضوية 

القيادة القطرية لتصبح ١٤ عضًوا ميثلون كافة االتجاهات والتيارات الفاعلة يف الييشوڤ. وفرضت الهاغاناه 

جباية رضيبة مالية عىل الييشوڤ، وتم تحديد مساهامت التربع لتغطية االحتياجات األمنية.

لكافة  أعىل  كغطاء  للهاغاناه»  العامة  األركان  «هيئة  أنشئت   ١٩٣٩ يف  الثانية  العاملية  الحرب  وعشية 

األجهزة العاملة يف املنظمة. واختري يعقوب دوري٨١ أول رئيس لهيئة األركان العامة. وخالل السنوات ما بني 

١٩٣٩ و ١٩٤٨ تم توسيع مساحة تنظيم وعمل هذه الهيئة، وأقيمت دوائر عامة تابعة لها مبوجب احتياجات 

يفرضها امليدان.

هذا التطور التنظيمي يف الهيئة العامة ودوائرها ومؤسساتها شكل النواة األساسية إلقامة الجيش اإلرسائييل 

مستقبًال بعد اإلعالن عن إقامة دولة إرسائيل، ليصبح هذا الجيش املؤسسة العسكرية الوحيدة املكلفة رسمًيا 

من حكومة إرسائيل بحامية الدولة.

الهاغاناه، فتكونت دوائر وفرق وفيالق  الفاعلة يف منظمة  العسكرية واألمنية  الوحدات  ناحية  أما من 

وكتائب تناسبت مع ازدياد عدد املنضمني تحت لواء املنظمة.

أما من حيث التنظيم القطري، فتم منذ تأسيس الهاغاناه إقامة عرشة ألوية: ثالثة ألوية للمدن الكربى 

(القدس، تل أبيب وحيفا) وسبعة ألوية يف األقضية املختلفة. وبعد العام ١٩٢٩ جرى تقسيم فلسطني إىل أكرث 

من ٢٠ كتلة وعىل كل واحدة قائد وقيادة وهيئة أمنية استشارية مصغرة متثل الييشوڤ. ورغم كل التحوالت 

يف املبنى القطري، إال أن الوية املدن الكربى حافظت عىل وجودها ودأبت عىل زيادة أعداد أفرادها.

وأسست يف العام ١٩٣٧ الكتائب، وتحدثنا عنها سابًقا. ويف العام ١٩٣٨ اتخذ قرار بتوزيع أعضاء املنظمة 

يف كل كتلة إىل ثالثة أصناف: ١) الحراس يف مقر الكتلة ٢) من يخدمون يف الكتلة كلها ٣) قوة ميدانية عىل 

أهبة االستعداد لتنفيذ عمليات خارج نطاق الكتلة املقررة.

***

(الكتائب  الباملاح  تأسيس  عن  اإلعالن  الثانية  العاملية  الحرب  معارك  خضم  ويف   ،١٩٤١ العام  يف  وتم 

الهجومية أو رسايا العاصفة)، وذلك بدعم عسكري ولوجستي من الجيش الربيطاين استعداًدا وتحضريًا لتنفيذ 

خطة هجومية لجيوش دول الحلفاء عىل سورية أثناء وقوع األخرية تحت سيطرة جيش حكومة ڤييش املوالية 

ألملانيا النازية.



٤٤

منظمة  لكتيبة مجندة ضمن  الباملاح  تحول  العام ١٩٤٢  الربيطانية يف  القوات  مع  التعاون  توقف  وملا 

الباملاح يف  أعضاء  تنظيم وتوطني  وتم  فلسطني.  اليهودية يف  القومية  للمؤسسات  مبارش  بإرشاف  الهاغاناه 

مجموعات يف مستوطنات الييشوڤ من منطلق توفري مايل وتلبية االحتياجات اليومية لألعضاء تخفيًفا عن 

ميزانية منظمة الهاغاناه العامة التي ازدادت سنة بعد أخرى. واتبع مبدأ التطوع يف االنضواء للباملاح. وكان 

ُينّفذ تجنيد إلزامي لخريجي املدارس الثانوية وقت الحاجة. وأسست ضمن الباملاح وحدات عسكرية خاصة 

مع  للتعاون  استعداد  عىل  كانوا  الذين  من  واألملان  البلقانيون  املستعربني،  دائرة  مالحون،  طيارون،  مثل: 

االنكليز وتوفري خدمات محددة من وراء خطوط العدو أو يف عقر داره.

 ١٩٤٧ الثاين  ترشين  يف  التقسيم  قرار  بعد صدور  عامة  الهاغاناه  يف  األخري  التعديل  أو  التغيري  وأدخل 

وذلك استعدادا لتنفيذ عمليات هجومية وانقضاضية عىل القوات الفلسطينية والعربية يف فلسطني. وشمل 

التعديل: ١) جيش نظامي ملواجهة اعتداءات خارجية، يتكون من وحدات سالح املشاة ووحدات هجومية 

(الباملاح). و٢) وحدات حراسة تدأب عىل توفري حراسة ميدانية للييشوڤ ضد أي  هجوم محيل.

وقسمت فلسطني من الناحية العسكرية إىل ٣ ألوية (الشامل، املركز والجنوب) و ٣ مدن. ومنها أقيم أحد 

عرش قضاء موزعا يف األلوية املشار إليها اعاله.

وتجدر اإلشارة هنا إىل حصول زيادة مطردة يف أعداد املنضمني إىل الهاغاناه أو املجندين مبارشة بعد أن 

وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها، فأوالً انضم معظم الجنود اليهود الذين خدموا يف الجيش الربيطاين 

خالل الحرب. وكذلك مع اإلعالن عن قرار التقسيم يف ٢٩ ترشين الثاين ١٩٤٧. إذ وصل عدد أعضاء الهاغاناه 

لحوايل ٤٠ ألًفا. يضاف إليهم ثالثة آالف عنرص يف الباملاح وعرشة آالف تقريًبا يف منظمة «الغدناع» ( اختصار 

بالعربية لـ «غدودي نوعار» ـ وحدات الشبيبة). أي أن املجموع الكيل حوايل ٥٣  الًفا عدا املوظفني العاملني 

يف مقار الهاغاناه املنترشة يف عدة مواقع يف فلسطني. وتزامن مع خطوات التنظيم تطوير مجالني عسكريني 
خاصني بالهاغاناه، األول هو رشاء االسلحة عىل كافة أنواعها، والثاين إنتاج وصناعة األسلحة.٨٢

ــة  ــئ خاص ــه يف مخاب ــن، وإخفائ ــأي مث ــة وب ــكل طريق ــلحة ب ــرشاء أس ــاه ب ــادة الهاغان ــت قي اهتم

واعتمــدت  الفلســطينيني.  والعــرب  االنكليــز  عيــون  عــن  بعيــًدا  واملســتوطنات  الكيبوتســات  يف 

الهاغانــاه عــىل تهريــب ورسقــة أســلحة مــن مخــازن الجيــش الربيطــاين املنتــرشة يف عــدة مواقــع

 



٤٥

يف فلسطني. خاصة تلك املوجودة بالقرب من املدن املركزية ويف مقدمتها حيفا التي اتخذها الجيش الربيطاين 

وبنادق  مختلفة  أنواع  من  باملسدسات  الهاغاناه  قوات  تزويد  وتم  السالح.  لتخزين  األساسية  املراكز  أحد 

ورشاشات وقذائف وقنابل يدوية من كافة االنواع التي تم اقتناؤها أو تهريبها أو رسقتها.

أما عمليات رشاء األسلحة فتمت بطرق مختلفة دون اعتامد واحدة بالتحديد. فمثال أحرض املهاجرون 

البدو يف رشقي  الهاغاناه برشاء أسلحة مستعملة من عشائر  اليهود أسلحتهم معهم،  وقام مندوبون من 

األردن وسورية متخفني بشخصيات أخرى إلبعاد الشبهات عن أنفسهم وعن نواياهم.

ووضعت قيادة الهاغاناه يف بداية انطالقها خطة خامسية لرشاء السالح تضمنت ٢٠ ألف بندقية وعرشة 

آالف مسدس ومئة رشاش. واتخذت الهاغاناه يف العرشينيات من مدينة ڤيينا مقرًا لنشاطاتها املتعلقة برشاء 
السالح يف الدول األوروبية املختلفة.٨٣

بلجيكا،  من  مستورد  إسمنت  براميل  بواسطة  السالح  تهريب  عمليات  من  سلسلة  الهاغاناه  ونظمت 

حيث وصل إىل ميناء يافا يف العام ١٩٣٣، ٢٠٠ طن سالح نقلت برسعة إىل مخابئ الهاغاناه يف املستوطنات. 

تدحرج  الرباميل  أحد  أن  إال  برميل،   ٥٠٠ زهاء  بلغت   ١٩٣٥ السالح يف خريف  من  أخرى  كمية  ووصلت 

وكشفت محتوياته.

أما املجال الثاين لتزويد الهاغاناه بالسالح فكان بواسطة إنشاء مصانع إلنتاج السالح عرفت بـ«تعاس» 
(استمرت يف اإلنتاج بعد ١٩٤٨ لسد احتياجات الجيش اإلرسائييل).٨٤

أنتجت صناعات الهاغاناه أنواًعا مختلفة من السالح، مثل القنابل اليدوية التي اخرتعها مناحيم بن غوري، 

واخرتع أيًضا قنابل تطلق بالبنادق حملت اسم «مناحميا». ثم أوجد داڤيد ليبوڤيتش عدة أنواع من السالح، 

أشهرها مدافع «داڤيدكا» األكرث شهرة يف قصف املدن العربية وعدد كبري من القرى الفلسطينية، واستعملت 

هذه املدافع يف سالح املدفعية للجيش اإلرسائييل يف السنوات االوىل بعد ١٩٤٨. وامتلكت الهاغاناه يف العام 

١٩٣٧ ما ييل: ٤٥٠٠ بندقية، وعرشة آالف مسدس، و ٢٣٠ رشاًشا.

وأجرى يهودا أرازي٨٥ أحد قياديي الهاغاناه اتصاال رسًيا مع ضباط يف الجيش البولندي يف العام ١٩٣٦ إلنشاء ورشات 

إلنتاج سخانات بخارية استعملت مخابئ لتهريب السالح إىل فلسطني. وتم بواسطة هذه الطريقة تهريب ٢٢٥ رشاًشا، 

وعرشة آالف قنبلة يدوية ومائتي طن ذخرية وكمية من املسدسات. وافلح أرازي برشاء ماكينات إلنتاج العيارات

 



٤٦

الواليات املتحدة  العسكرية يف بلجيكا وفنلندا وأملانيا ثم مع  الصناعات  النارية، وعقد صفقات رسية مع 

األمريكية.

وشهدت الصناعات العسكرية التابعة للهاغاناه يف فلسطني يف الفرتة الواقعة بني ١٩٣٦ و ١٩٣٩ تطورًا 

واسًعا، إذ بدأت هذه الصناعات بإنتاج مواد متفجرة صنعت يف مختربات معهد وايزمان يف رحوبوت. وبلغ 

اإلنتاج املحيل اليهودي من السالح يف شبكة الصناعات العسكرية (تعاس) يف العام ١٩٣٨ ما ييل: ١٧٥٠٠ 

قنبلة يدوية، ١٦٠٠٠ قذيفة مدفع، ٢٠٠٠ كغم مواد متفجرة، وعرشات آالف العيارات النارية.

وأظهرت الهاغاناه اهتامًما بالًغا ابتداء من العام ١٩٣٥ مبوضوع الطريان، حيث أسست رشكة طريان مدنية 

للتدريب ونقل بعض  الثالث  باستعامل طائراتها  الهاغاناه  قامت  ربيع ١٩٣٩،  «أڤريون»٨٦ يف  باسم  صغرية 

االحتياجات الخاصة بالهاغاناه.

وما حققته تعاس من إنتاج حتى ١٩٤٤ (مستفيدة من ظروف الحرب العاملية الثانية واهتامم السلطات 

الربيطانية باملجهود الحريب) ما ييل: ١٠٣٣٨ بندقية، ٦٧٥ رشاًشا، ١٣٢ آلة إطالق نريان. وازداد عدد الرشاشات 

يف ١٩٤٧ إىل ١٩٠٠ وحوايل ٧٠٠ قاذفة. ووصلت تعاس عشية حرب ١٩٤٨ إىل إنتاج رشاشات من نوع «سنت» 
وذخريتها وقنابل ومواد متفجرة أخرى بكميات هائلة، منها إنتاج نصف مليون عيار ناري يف كل شهر.٨٧

ومتتع الييشوڤ اليهودي عامة والهاغاناه خاصة بسياسة بريطانية متفهمة. وهذه السياسة دعمت عملية 

االستمرار يف اإلنتاج العسكري والتهريب والرشاء والتخزين. ومل تصادر القوات الربيطانية من السالح اليهودي 

إال القليل ، بينام قامت بسلسلة كبرية من مداهمة القرى واملدن العربية ومصادرة آالف القطع الحربية، 

صادرت   ١٩٤٥ و   ١٩٣٦ بني  الواقعة  الفرتة  يف  املثال  سبيل  فعىل  العسكرية.  الفلسطينيني  قوة  قّوض  ما 

القوات الربيطانية من اليهود: ١٣٥ بندقية و ٣٦٥ مسدًسا و ٦٥٧ قنبلة يدوية و ٩ رشاشات. بينام صادرت 

أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  رشاًشا.٨٨   ٣٠ و  يدوية  قنبلة   ١٣٢ مسدًسا،   ٤٨٩١ بندقية،   ٧٦١٧ الفلسطينيني  من 

الفلسطينيني مل يقيموا أي مصنع أو ورشة إلنتاج السالح، إمنا اعتمدوا عىل الرشاء من السوق الحرة أو عرب 

التهريب. ما أدى إىل تفوق يهودي مربمج ومخطط ومدعوم من االنكليز لفرتة طويلة، خاصة منذ اندالع 

الثورة الفلسطينية.

الثــاين  مــن ترشيــن  األول  الــرسي يف  «تعــاس»  عمــل  إنهــاء  عــن  الهاغانــاه  منظمــة  وأعلنــت 

١٩٤٧، وإقامــة الصناعــات العســكرية اليهوديــة العلنيــة مبعرفــة الســلطات االنتدابيــة الربيطانيــة. 



٤٧

وكان داڤيــد بــن غوريــون قــد بــادر بتشــغيل مصانــع إنتــاج الســالح التــي تــم رشاء خطوطهــا اإلنتاجيــة 
كاملــة بوســاطة املهنــدس ســالڤني.٨٩

وتصنيع  وتهريب  رسقة  وعمليات  الفلسطينية  املواقع  عىل  الهجومية  الهاغاناه  مخططات  واحتاجت 

السالح إىل برامج للتدريب واملناورات بشكل مستمر. لهذا نفذت الهاغاناه منذ تأسيسها سلسلة غري متوقفة 

من التدريبات واملناورات. خاصة يف املناطق الحرجية بعيًدا عن أنظار السلطات الربيطانية والفلسطينيني. 

وشمل تدريب الجندي عضو الهاغاناه حتى العام ١٩٣٦ املراحل التالية: تدريبات انتظامية، وكانت تجري 

صباح كل سبت، وهو يوم عطلة. ثم التعرف عىل املسدس ومكوناته وطرق استعامله كدفاع شخيص، مرة 

واحدة يف األسبوع يف ساعات املساء. وتدريبات عىل استعامل القنابل اليدوية من نوع ميلس. ودامت فرتة 

التدريبات  هذه  عىل  وأرشف  الهاغاناه.  صفوف  إىل  العضو  انضامم  يوم  من  سنتني  زهاء  التدريبات  هذه 

مرشدون شاركوا يف معارك الحرب العاملية األوىل يف جيوش الدول املختلفة التي خاضت معارك تلك الحرب. 

تدريبات  بتوفري  الهاغاناه  االحتياط. ومل تكتف  قامئة  العضو يف  اسم  ُيدرج  التدريبات  وبعد سنتني من 

ومناورات مركزة ألفرادها وكتائبها ووحداتها، إمنا كانت تقوم بتنظيم جوالت يف التعرف عىل فلسطني من 

أقىص الشامل حتى الجنوب، يشارك فيها األعضاء.

وحياة  الفلسطينية  القرى  عن  وتفصيلية  دقيقة  معلومات  لجمع  أعضائها  من  مئات  الهاغاناه  ونرشت 

سكانها وما ميلكون وما يقومون به من أعامل يومية (جمعت كل هذه املعطيات واملعلومات يف ملفات 

حملت اسم «ملفات القرى» وهي عبارة عن عامل مركزي وأسايس ساعد قيادة الهاغاناه يف وضع خطط 

تم تجنيدهم يف  الذين  العمالء واملتواطئني واملخربين  االستفادة من خدمات  فيها  القرى، مبا  الهجوم عىل 

معظم القرى واملدن الفلسطينية).

وجدير ذكره هنا بأن معظم املستوطنات، خاصة الكيبوتسات، قد تحولت إىل ثكنات عسكرية ومخازن 

وميادين للتدريبات املتواصلة والتي شملت إضافة إىل ما ذكر اعاله تدريبات عىل استعامل القنابل اليدوية 

واملدافع، من خالل معارك وهمية نظمتها قيادة الهاغاناه.

ولرفع جاهزية املنظمة وتطوير قدراتها األدائية امليدانية، اهتمت القيادة بتنظيم دورات ضباط صف 

واتخذت من مستوطنة «چفعات» يف مرج ابن عامر مقرًا لتحقيق هذه الغاية.

وملــا توفــرت للهاغانــاه كميــات كبــرية مــن األســلحة والذخائــر، وأصبــح واضًحــا أن املــرشوع 
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ــة –  ــة امللكي ــل (اللجن ــة بي ــات لجن الســيايس الصهيــوين يســري يف مســارات متســارعة، خاصــة بعــد توصي

١٩٣٧)، أعلنــت الهاغانــاه يف ١٩٣٩ عــن تأســيس دائــرة اإلرشــاد املركزيــة التــي أنيطــت بهــا مهمــة تركيــز 

ــتفادت  ــة. واس ــة والدفاعي ــة الهجومي ــة املختلف ــد الطــرق القتالي ــاورات الواســعة وتوحي ــات واملن التدريب

الهاغانــاه مــن الحــرب العامليــة الثانيــة، يف جملــة مــا اســتفادت منــه، أن املجهــود الحــريب الربيطــاين بكافــة 

أشــكاله مل ُيتــح للســلطات الربيطانيــة متابعــة دقيقــة ملــا كان يجــري يف الييشــوڤ اليهــودي، لهــذا رفعــت 

الهاغانــاه درجــة االســتعداد بواســطة التدريــب عــىل اســتعامل البنــادق والرشاشــات والقاذفــات. وأصبحــت 

التدريبــات ميدانيــة تحــت إرشاف ضبــاط مرشــدين لديهــم معرفــة واســعة بهــذا الجانــب.

تزامن هذا التحول مع انطالق الثورة الفلسطينية يف ١٩٣٦ واستمرارها متقطعة حتى ١٩٣٩، حني 

الربيطانية  السلطات  وبني  الهاغاناه  بني  التعاون  الثانية. وحصل  العاملية  الحرب  اندالع  توقفت جراء 

عىل املستويني السيايس والعسكري إلخامد الثورة الفلسطينية التي شكلت خطرًا عىل الطرفني. وترجم 

الجيش  نظمها  وتدريبات عسكرية  دورات  الهاغاناه يف  من  هائلة  أعداد  مشاركة  التعاون من خالل 

الربيطاين. وقد أرشنا سالًفا إىل أن وحدات النواطري اليهودية التي شاركت يف أعامل الحراسة استلمت 

تهريبها  تم  إضافية  أسلحة  للحصول عىل  الفرصة  أتاح  ما  الربيطاين، وهذا  الجيش  اسلحة رشعية من 

ورسقتها من مخازن الجيش الربيطاين ونقلها إىل مخازن ومخابئ الهاغاناه يف املستوطنات خاصة. وذكرنا 

أيًضا مساهمة الكولونيل فينغيت يف تدريب الجنود اليهود، واملدرسة العسكرية التي بادر إىل إقامتها 

يف كيبوتس عني حارود يف منطقة غور بيسان.

تناولـت  وزعـت رسًيـا،  وإرشـادية  إعالميـة  مـادة  الهاغانـاه  يف  املركـزي  اإلرشـاد  دائـرة  ونـرشت 

عـن  بالتدريبـات  الخاصـة  الكتـب  بعـض  الدائـرة  وترجمـت  والقتـال،  السـالح  اسـتعامل  طـرق 

االنكليزيـة ووزعتهـا عـىل املتدربـني. وتـم تأسـيس مدرسـة للضبـاط يف «ُجعـارة»،٩٠ التـي متكنـت مـن 

تخريـج مجموعـة مـن الضبـاط ممـن قـادوا معـارك ١٩٤٨ وكانـوا النـواة األوىل لهيئـة األركان العامـة 

للجيـش اإلرسائيـيل. وإضافـة لـدورات اإلرشـاد والتدريبـات التـي نفـذت يف الهاغانـاه، نظمـت دورات 

خاصـة السـتعامل األجهـزة الالسـلكية وطـرق جمـع املعلومـات (املخابـرات) وعمليـات نقـل اآلليـات 

حيـث مـن  املتفجـرات  السـتعامل  كاملـة  دورات  تخصيـص  وتـم  واملدافـع.  كالشـاحنات  الكبـرية 
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تركيبها وتفكيكها، وكذلك رفع املستوى اإلعالمي للهاغاناه باستعامل اإلذاعة بالعربية والعربية، وتوزيع 

املناشري اإلعالمية والتحريضية عىل مختلف أنواعها، خاصة بعد صدور قرار التقسيم.

الپاملاح

الجناح  عبارة عن  الرسايا  ). وهذه  الصاعقة  أو رسايا  (كتائب  «پلوغوت ماحتس»  العربية  للكلامت  اختصار 

العسكري املجند دامئًا يف منظمة الهاغاناه يف الفرتة الواقعة بني ١٩٤١ و ١٩٤٧.

ما ميز أعضاء الپاملاح أنهم رجاالً ونساًء قد خدموا يف وحدات قتالية بصورة مهنية ونظامية، وكانوا عىل أتم 

االستعداد للقيام بتنفيذ أية عملية عسكرية بأوامر صادرة عن املؤسسات اليهودية والقيادة العامة يف الهاغاناه. 

الكيبوتس  يف  مواقعهم  يف  نهارًا  يعملون  الپاملاح  أعضاء  وكان  الكيبوتسات.  يف  الپاملاح  قواعد  معظم  وتركزت 

ويتدربون مساًء أو يف أيام مخصصة لهذه الغاية.

أما السبب األسايس لتأسيس الپاملاح فناتج من زيادة احتامالت قيام الجيش األملاين بغزو فلسطني بعد 

يجب  أنه  الهاغاناه  قيادة  فرأت  النازية،  ألملانيا  املوالية  فييش  وسيطرة حكومة  إدارة  تحت  وقوع سورية 

الوقوف إىل جانب االنكليز يف مواجهة هذه االحتامالت. ووضعت كافة وحدات الپاملاح تحت ترصف الجيش 

يف  ضابًطا   ٢٣ من  مؤلفة  وحدة  وقامت  الثانية.  العاملية  الحرب  خالل  الحريب  مجهوده  لدعم  الربيطاين٩١ 

الوحدات امليدانية التابعة للپاملاح بعملية عسكرية يف طرابلس يف لبنان ضد القوات املوالية لحكومة فييش.

ومتتعت رسايا الپاملاح باعرتاف شبه رسمي من قبل سلطات الجيش الربيطاين، وكذلك من حكومة االنتداب 

والسالح  باملال  دعمتها  كام   أدائها،  تطوير  عملية  بتشجيع  الحكومة  هذه  وقامت  فلسطني.  يف  الربيطاين 

والتدريبات. وملا زال الخطر األملاين عن فلسطني، تراجعت بريطانيا عن تحالفها غري الرسمي هذا (أو تبنيها 

غري الرسمي) للپاملاح، فعادت إىل نهج العمل والنشاط العصايب الرسي.

وأشارت تعليامت التأسيس أن تكون الپاملاح مكوًنا من ٩ رسايا من املتطوعني اليهود. وبلغ عدد هذه 

كان  لها،  أخرى  أضيفت وحدات  أحداث حرب ١٩٤٨  اشتدت  نهاية ١٩٤٧ «١٢» رسية. وملا  الرسايا حتى 
أبرزها: هرئيل ويفتاح والنقب.٩٢

لحاميــة فلســطني  مــن  الشــاملية  املــروج  يف  وفرقهــا  الپاملــاح  وحــدات  وتفعيــل  تركيــز  وتــم 
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املستوطنات هناك، مع االحتفاظ بفرق قليلة يف مناطق الجليل الغريب والقدس وجنويب فلسطني. 

ومبوجب الخطة العسكرية الهجومية التي وضعتها القيادة العامة يف الهاغاناه كان عىل الپاملاح العمل 

يف ثالثة ميادين: (١) مواجهة عدو غري نظامي أو شبه نظامي، وكان القصد هنا الحركة الثورية الفلسطينية 

يف فلسطني. (٢) مواجهة عدو نظامي (باعتبار بريطانيا وجيوشها أعداء لليهود)، وتقديم املساعدة ألعداء 

الثانية. (٣) عمليات ومهام خاصة، والقصد هنا تنفيذ  العاملية  بريطانيا األملان أو اإليطاليني خالل الحرب 

الربيطاين، أو ضد حركات ومنظامت  العمليات اإلرهابية والتخريبية ضد مواقع تابعة للجيش  سلسلة من 

املنشقني عن اإلجامع الوطني اليهودي، والقصد هنا ضد اتسل ولحي.

وقام القائد العام لقوات الهاغاناه بتشغيل الپاملاح كرافعة لتنظيم مستقبيل للجيش اإلرسائييل. واستفادت 

الربيطاين يف عدة جبهات  الحريب  املجهود  الذين دعموا  الپاملاح  عنارص  للهاغاناه من خربة  العامة  القيادة 

قتالية، منها عىل سبيل املثال وحدة الپاملاح يف البلقان خلف الخطوط الحربية األملانية، ووحدة املستعربني 

فلسطني.  خارج  العرب  أوساط  ويف  فلسطني  داخل  الفلسطينيني  العرب  أوساط  يف  ونشطت  عملت  التي 

ووحدة املستعربني هذه انضمت الحًقا إىل سالح املخابرات يف الجيش اإلرسائييل. أما الوحدة البحرية (پال 

يام) فانضمت الحًقا إىل سالح البحرية. وكذلك وحدة الطيارين التي انضمت إىل سالح الجو.٩٣ 

جميع هذه الوحدات تدربت جيًدا خالل الحرب العاملية الثانية وتعرفت عىل أنواع مختلفة من األسلحة 

واستخدامها، ما ساعدها عىل تحضري الطريق إلقامة الجيش اإلرسائييل بعد اإلعالن عن إقامة إرسائيل.

وتوىل قيادة الپاملاح عند تأسيسها إسحق ساديه وبقي يف منصبه هذا حتى العام ١٩٤٥، حينام عني قائًدا 

عاًما ملنظمة الهاغاناه، فأصبح نائبه  يغآل ألون٩٤ قائًدا للپاملاح.

وحددت املؤسسات القومية اليهودية وقيادة الهاغاناه العامة املهام التي ُكلفت بها منظمة الپاملاح، منها: 

محاربة الثوار الفلسطينيني، االستعداد ملواجهة قوات أملانية غازية باتجاه فلسطني، تنفيذ عمليات ضد املنظامت 

املنشقة عن الهاغاناه، تنفيذ عمليات ضد مؤسسات وسلطات االنتداب الربيطاين يف الفرتة الالحقة للتعاون معها، 

وتأسيس مستوطنات يف أنحاء مختلفة من فلسطني، وتوطني األعضاء السابقني يف الپاملاح فيها، والقيام مبهام حراسة
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خطوط وأنابيب املياه الواصلة إىل النقب، وكذلك مهام يف البحر والجو وفق ما تفرضه الظروف، والقيام برصد 
تحركات القرى واملدن العربية وتحضري «ملفات القرى».٩٥

بلغ عدد أفراد الپاملاح خالل معارك حرب ١٩٤٨ زهاء خمسة آالف يف كافة الوحدات والفرق. ومجمل 

تحقيق  وقتالية ساهمت يف  قدرات عسكرية  امتلك  أنه  إال  تنظياًم صغريًا،  كان  للهاغاناه  بالنسبة  الپاملاح 

إنجازات كثرية خالل العامني ١٩٤٧ و ١٩٤٨.

واستطاعت منظمة الپاملاح جذب مئات من الشباب اليهودي لالنخراط يف صفوفها وتربيتهم عىل حياة 

العسكرة واالنضباط.

وأصدرت حكومة إرسائيل املؤقتة أوامرها بحل القيادة العامة للپاملاح وضم وحداتها الثالث إىل وحدات 

الجيش اإلرسائييل.

فلسطني، وضم وحداتها  اليهودية يف  العسكرية  التنظيامت  ببقية  أسوة  الپاملاح  قرار حل  وبالرغم من 

ودمجها يف الجيش اإلرسائييل، إال أن عدًدا من قياديي الپاملاح رفض االنخراط يف الجيش، وفضلوا االنسحاب 

من متابعة العمل العسكري.

ولعب عدد كبري من قياديي الپاملاح أدواًرا يف تأسيس إرسائيل وقيادة عدد من حكوماتها ووزاراتها.

وتركت أساليب الرتبية العسكرية للپاملاح بصامتها يف كثري من جوانب الحياتني العسكرية والسياسية يف 

إرسائيل. فاثنا عرش قائًدا عاًما لهيئة األركان يف الجيش اإلرسائييل هم من الهاغاناه، بينهم خمسة من منظمة 

الپاملاح (إسحق رابني، حاييم بارليڤ، داڤيد أليعازر، مردخاي غور ورفائيل إيتان).

اتسل

اسم لـ«منظمة الجيش الوطني أو القومي» وإيجازًا «اإلرغون».٩٦

تأسست منظمة «اتسل» يف نيسان ١٩٣٧ عىل يد أعضاء يف منظمة بيتار وأعضاء من الحركة التصحيحية 

يف «الهاغاناه». والهدف من وراء ذلك هو إنشاء نواة لقوة عسكرية وطنية يهودية.

ــة  ــه منظم ــذي انتهجت ــس ال ــط النف ــلوب ضب ــة أس ــة مواجه ــذه املنظم ــة ه ــباب إقام ــني أس ــن ب وم

الهاغانــاه يف مواجهــة الثــورة الفلســطينية. وتبنــت منظمــة اتســل منهجيــة عمليــات االنتقــام ضــد
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الفلســطينيني بذريعــة أنهــم يقومــون بتنفيــذ عمليــات إرهابيــة ضــد اليهــود. وبــادرت اتســل، كــام ســرنى، 
إىل تنفيــذ مسلســل طويــل مــن العمليــات اإلرهابيــة والتخريبيــة يف شــتى املــدن والقــرى.٩٧

واعتمدت اتسل الفكر السيايس الذي نادى به زئيڤ جابوتنسيك٩٨ مع الرتكيز الشديد عىل فكرتني: (١) 

يهودية مسلحة هو رشط مسبق وأسايس إلنشاء دولة يهودية يف فلسطني، (٢) لكل  وجود قوة عسكرية 

يهودي الحق الطبيعي بالهجرة إىل فلسطني دون قيد أو رشط من أي طرف كان.

وأشار تقرير املخابرات الربيطانية الخاص بالسنتني السابقتني الندالع الحرب العاملية الثانية (أي ١٩٣٨ و 

١٩٣٩) إىل أن العمليات اإلرهابية التي قامت بها اتسل كانت موجهة ضد مواقع عربية فلسطينية من منطلق 

االنتقام ملا قام به العرب من اعتداءات عىل يهود أو مصالح يهودية، عىل حد ادعاء قياديني يف املنظمة.

إال أن تحوالً جذرًيا طرأ عىل عمليات اتسل يف أعقاب صدور الكتاب األبيض يف ١٧ أيار ١٩٣٩ ، حيث 

وجهت نحو املرافق الحكومية واملصالح االقتصادية الربيطانية يف فلسطني.

واهتمت قيادة منظمة اتسل منذ تأسيسها حتى صدور الكتاب األبيض املذكور أعاله،  بتنظيم موجات من 

الهجرة غري الرشعية (القصد هنا بـ«غري رشعية» أن سلطات االنتداب الربيطاين مل توافق عىل وصول مهاجرين 

يهود يف هذه الفرتة دون إصدار تأشريات لهم). وأشارت تقارير املخابرات الربيطانية إىل مساهمة اتسل يف 

دخول ٥٠ ألف مهاجر يهودي بصورة غري رشعية إىل فلسطني.

كان موقف الوكالة اليهودية معارًضا لخطة عمل اتسل يف تنفيذ عمليات انتقامية ضد الفلسطينيني، ألن 

ذلك سيؤدي إىل عرقلة العمل السيايس والعسكري الذي ترشف عليه الهاغاناه.

وقامت السلطات الربيطانية بتنفيذ سلسلة اعتقاالت بحق أعضاء اتسل وسجنهم يف عدة سجون. ونفذ 

حكم اإلعدام بحق شلومو بن يوسف الذي اعتدى عىل حافلة ركاب فلسطينية يف ١٨ حزيران ١٩٣٨.

تحــول آخــر حصــل يف توجــه ومنهجيــة اتســل كان مــع بدايــة انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة، 

ــام  ــز ريث ــد االنكلي ــوات ض ــات والخط ــة العملي ــد كاف ــن تجمي ــة ع ــذه املنظم ــادة ه ــت قي ــث أعلن حي

تنتهــي الحــرب.٩٩ واقرتحــت قيــادة اتســل مشــاركة عنــارص مــن صفوفهــا يف املجهــود الحــريب ضــد أملانيــا
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النازية.

الثانية انشقاق يف صفوف منظمة اتسل أدى إىل إقامة منظمة عسكرية  وحصل خالل الحرب العاملية 

وباختصار  يرسائيل)  حريوت  (لوحامي  إرسائيل»  حرية  بـ«محاربو  عرفت  شترين١٠٠  أبراهام  قادها  أخرى 

«لحي» وذلك يف أيلول ١٩٤٠. وساد االعتقاد آنذاك أن العوامل واألسباب الدافعة لهذا االنشقاق تعود إىل 

موافقة وقبول قيادة اتسل توقيف العمليات العسكرية ضد االنكليز، بذريعة أن االنكليز يحاربون أملانيا 

النازية عدوة اليهود. وأعلن األعضاء املنشقون أنهم يف «لحي» ليسوا رشكاء يف هذا التوجه. ونادت منظمة 

لحي باعتامد أسلوب التصفيات الجسدية ضد االنكليز والفلسطينيني، وهذا ما عارضته اتسل خالل الحرب 

العاملية الثانية فقط.

وتوىل قيادة اتسل داڤيد رزئيل١٠١ إىل أن قتل يف عملية عسكرية يف أيار ١٩٤١ أثناء قيامه مبهمة لصالح 

الجيش الربيطاين يف العراق. وعني مكانه يعقوب مريدور١٠٢ حتى كانون األول ١٩٤٣ ثم مناحيم بيغني حتى 

العام ١٩٤٨.

إبطال  العام ١٩٤٤ عن  أنها أعلنت يف مطلع  الثانية بل  العاملية  الحرب  نهاية  اتسل  تنتظر منظمة  ومل 

القيادة  النار مع االنكليز، ودعت إىل تجديد حالة املواجهة والحرب. وتذرعت هذه  مفعول وقف إطالق 

بأنه عىل الرغم من مساهامت اتسل يف الحرب وإيقاف املواجهات مع االنكليز إال أن االنكليز مل يأخذوا 

بعني االعتبار التضحيات الكبرية التي قدمها أعضاء اتسل، وتعاملوا باستهتار مع اتسل لتنفيذ سياساتهم يف 

فلسطني. أضف إىل ذلك األخبار واملعلومات التي وصلت مسامع اتسل حول ما يجري يف أملانيا وبقية البلدان 

األوروبية عىل يد النازيني، وقيام االنكليز مبنع دخول الفارين اليهود إىل فلسطني. كل هذا لهو دليل قاطع 

عىل مشاركة االنكليز غري املبارشة يف إبادة الشعب اليهودي، وفقا لوجهة نظر قيادة االتسل. لهذه الدواعي 

الرشطة  مراكز  مقدمتها  ويف  الربيطانية  الحكومية  الدوائر  كافة  عىل  هجومية  خطة  اتسل  قيادة  وضعت 
ورضيبة الدخل ومكاتب الطابو – تسجيل األرايض ومحطات البث اإلذاعي.١٠٣

أدركت السلطات الربيطانية يف فلسطني خطورة النهج املتجدد بقوة وعنف عىل يد اتسل، فبادرت إىل 

اعتقاالت جامعية ألعضاء ومشبوهني يف املنظمة وإىل طرد عرشات آخرين منهم. وأعلنت هذه السلطات 

عن أن زعيم اتسل مناحيم بيغني مطلوب للعدالة، وخصصت جائزة ملن يديل مبعلومات حول مكان تواجده.
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كان لعملية اغتيال اللورد موين يف القاهرة يف ترشين الثاين ١٩٤٤ عىل يد أعضاء يف منظمة لحي أثر فعيل 

بالغ يف أوساط االنكليز الذين كثفوا من عمليات اعتقال اإلرهابيني يف املنظمتني: اتسل ولحي وطرد الكثري 

منهم خارج فلسطني، خاصة إىل اريرتيا يف الحبشة (اثيوبيا).

وسعت الوكالة اليهودية وهيئات ومنظامت مدنية وصهيونية إىل إعالن معارضتها وشجبها لنهج وعمليات 

نادوا  االنكليز  السياسيني  من  عدًدا  وان  خاصة  الييشوڤ،  عىل  الشديد  خوفها  منطلق  من  ولحي،  اتسل 

باستعامل يد حديدية ضد منفذي هذه العمليات، ما سيؤدي إىل زيادة التوتر يف الييشوڤ، وبالتايل ستكشف 

مخابئ ومخازن أسلحة وخطط عسكرية وضعتها يف األساس منظمة الهاغاناه.

الييشوڤ  ستجر  واغتيال  تخريبية  بعمليات  اتسل  قيام  أن  طرفها  من  فاعتقدت  الهاغاناه  قيادات  أما 

الهاغاناه  اليهودي إىل حرب أهلية، وبالتايل إىل مواجهات مع االنكليز يف وقت غري صحيح. لهذا اعرتضت 

يف  اليهودي  اإلجامع  عن  املنشقون  بها  قام  التي  العمليات  كافة  عىل  اليهودية  بالوكالة  القومية  واللجنة 

فلسطني، وعىل اتفاق عدم املواجهة مع االنكليز ما دامت رحى الحرب العاملية الثانية دائرة.

املنظامت  بني  تحالف   ١٩٤٥ خريف  يف  تشكل  حتى  أوزارها  الثانية  العاملية  الحرب  وضعت  أن  وما 

التحالف  العربي». وبقي  التمرد  بـ«حركة  التحالف  الهاغاناه واتسل ولحي، وعرف هذا  الثالث:  العسكرية 

قامئًا حتى آب ١٩٤٦. وتذرع مؤسسو هذا التحالف بخيبة أملهم وإحباطهم الشديد من السياسة الربيطانية 

املعادية للصهيونية. واتفق قياديو الحركة عىل استقاللية كل منظمة من حيث قيادتها وأفرادها، عىل أن يتم 
التنسيق بينها فيام يتعلق بتنفيذ أية عملية عسكرية ضد االنكليز.١٠٤

أما العمليات اإلرهابية األوىل التي نفذتها الحركة (أي املنظامت الثالث) فكانت يف األول من ترشين الثاين 

١٩٤٥ حني تم نسف خطوط حديدية وجسور يف ١٥٣ موقًعا يف أنحاء فلسطني.

فشــملت  التحالــف  فــرتة  خــالل  اتســل  منظمــة  بهــا  قامــت  التــي  اإلرهابيــة  العمليــات  أمــا 

ــتودعات  ــن مس ــلحة م ــة أس ــا، ورسق ــدس وياف ــة يف الق ــرات الربيطاني ــادة املخاب ــار قي ــىل مق ــا ع هجوًم

الجيــش الربيطــاين (املســتودعات يف: رصفنــد، رمــات غــان، حولــون ...) وتدمــري ١٤ طائــرة رابضــة 

يف مطــارات عســكرية تابعــة لســالح الجــو امللــيك الربيطــاين، وتفجــري خطــوط حديديــة يف عــدة
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مواقع وإلحاق أرضار بالغة بعربات وقاطرات حديدية.

استمر التعاون العسكري بني أعضاء تحالف التمرد العربي حتى آب ١٩٤٦، حني توقف نتيجة ألسباب 

أواخر  (يف  اليهودية  الوكالة  وتوقيف عدد من زعامء  باعتقال  الربيطانية  السلطات  قيام  أبرزها:  عدة، من 

حزيران ١٩٤٦) يف أعقاب تنفيذ اتسل لعملية نسف فندق امللك داود يف القدس حيث تواجدت فيه قيادة 

الجيش الربيطاين وحكومة االنتداب،١٠٥ وقتل يف عملية النسف هذه زهاء ٩٠ شخًصا باإلضافة إىل عرشات 

الجرحى.

وادعت قيادة اتسل أن تنسيًقا تاماً تم بينها وبني القيادة املشرتكة لتحالف التمرد العربي بخصوص عملية 

فندق امللك داود يف القدس، إال أن قيادة الهاغاناه أنكرت ذلك.

أدت العملية اإلرهابية أعاله إىل توتر شديد وعميق بني الهاغاناه واالتسل، وبالتايل إىل قطع العالقات 

بينهام. ففي حني انصاعت الهاغاناه لقرار «وقف إطالق النار» الذي أعلنته الوكالة اليهودية، فإن منظمة 

اتسل تابعت وكثفت عملياتها ضد مواقع ومرافق بريطانية.

اإلرهابية  العمليات  من  بسلسلة  الهاغاناه  وبني  بينها  التحالف  انتهاء  أعقاب  اتسل يف  منظمة  وقامت 

والتخريبية منها: نسف نادي الضباط االنكليز يف القدس، واقتحام سجن عكا وإطالق رساح عدد من معتقيل 

املنظمة، واغتالت اتسل عدًدا من الجنود االنكليز بعد خطفهم انتقاًما إلعدام عدد من مجرمي املنظمة يف 
سجن عكا.١٠٦

تركت العمليات اإلرهابية التي نفذتها منظمة اتسل أثرًا بالًغا وشديًدا عىل نهج حياة الضباط االنكليز 

وعائالتهم الذين تعرضوا ملسلسل من التهديد والرتهيب. وشددت القيادة العسكرية الربيطانية من حراسة 

مؤسسات حكومة االنتداب ودوائرها الرسمية وكذلك منازل الضباط يف مختلف مدن فلسطني.

السفارة  يف  تفجري  عملية  نفذت  حيث  فلسطني،  خارج  إىل  اإلرهابية  عملياتها  دائرة  اتسل  ووسعت 

الربيطانية يف روما يف ٣١ ترشين االول ١٩٤٦ وقتل قائد االتسل  يرسائيل أبشتاين١٠٧ أثناء محاولة الهرب من 

ساحة العملية.

أما فيام يتعلق بالتنظيم الخاص مبنظمة اتسل، فإن الغالبية العظمى من األعضاء (يقدر عددهم بحوايل خمسة 

آالف وفًقا لتقرير لجنة التحقيق االنكلو-أمريكية من ١٩٤٦)، كانت متارس حياتها اليومية كاملعتاد، إال أن افرادها 

كانوا دوًما عىل أهبة االستعداد للقيام باملهام امللقاة عىل عاتقهم وفق قرارات وتوجيهات القيادة العليا لالتسل. 

وتبنى اتسل طريقة الهجوم املباغت واملفاجئ بواسطة وحدات مقاتلني صغرية، لكنها حظيت بتدريب جيد.
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واعتمدت اتسل عىل جمع معلومات عن األهداف املرصودة واملقصودة بواسطة فريق خاص من أعضائها.

أعىل)،  (قائًدا  بيغني  مناحيم  من:  املؤلفة  العليا  القيادة  من  مكوًنا  فكان  لالتسل  التنظيمي  املبنى  أما 

السلطات  قامت  وملا  (أعضاء).  ليڤي١١٠  لنكني١٠٩ وشلومو  وإلياهو  أليعازر،١٠٨  بن  وأرييه  مريدور،  يعقوب 

(إيتان)١١١،  لڤني  يروحام  وهم:  آخرين  بثالثة  اتسل  قيادة  استبدلتهم  األخريين  الثالثة  باعتقال  الربيطانية 

وأبراهام لنداو١١٢ وعميحاي فاغلني (جدعون)١١٣. ثم أضيف عدد آخر مع اقرتاب العام ١٩٤٨.

الثاين ١٩٤٧ عن  التقسيم يف ٢٩ ترشين  العامة يف فلسطني يف أعقاب صدور قرار  وملا تأزمت األحوال 

هيئة األمم املتحدة، انطلقت فرق وكتائب من اتسل بالهجوم عىل قرى ومدن عربية وتنفيذ سلسلة من 

األعامل اإلرهابية والتفجريية، ما أدى إىل مقتل وجرح مئات من الفلسطينيني وإلحاق رضر وأذى وخسائر 

يف املمتلكات الخاصة والعامة.

حيث  القدس،  من  القريبة  ياسني١١٤  دير  قرية  يف  اتسل  نفذتها  التي  اإلرهابية  العمليات  قمة  وبلغت 

تعاونت اتسل مع لحي مبعرفة قيادة الهاغاناه عىل قتل ٢٥٤ فرًدا من سكان القرية املساملني، واغتصاب عدد 

من نسائها وأخذ العرشات من شبابها أرسى، ثم نقلهم ُعراة بشاحنات إىل القدس وسط استعراض عسكري 

مهني لهم.

أثارت مجزرة دير ياسني مخاوف القيادات الفلسطينية والعربية، وباألخص جموع غفرية من الفلسطينيني، 

وأتقنت اتسل تطبيق أسلوب الرتهيب والتهديد بواسطة نرش أخبار عن املجزرة وما جرى يف دير ياسني، 

ما دب الرعب وسط الفلسطينيني حتى أقايص شامل فلسطني، وهذا كان أحد عوامل هرب فلسطينيني من 
حيفا ويافا وقرى كثرية.١١٥

وعاد التنسيق والتعاون بني التنظيامت اليهودية يف أعقاب «اإلنجازات» التي حققتها اتسل، لهذا دعت 

اللجنة املركزية الصهيونية يف آذار ١٩٤٨ إىل رضورة عرض مخططات اتسل عىل قيادة الهاغاناه قبل تنفيذها.

وبالرغم من معارضة الهاغاناه لكثري من خطط اتسل، إال أن األخرية استبقت التنسيق ونفذت هجوًما كبريًا 

عىل مدينة يافا، ومتكنت من احتالل الشطر الشاميل من هذه املدينة. وملا رأت منظمة الهاغاناه ما حققته 

اتسل انضمت إىل العملية واحتلت يافا بالكامل يف ١٣ أيار ١٩٤٨ ١١٦، وملا أعلن عن قيام إرسائيل يف ١٤ أيار 

١٩٤٨، أعلنت قيادة اتسل أنها عىل استعداد لتسليم سالحها وضم عنارصها إىل الجيش اإلرسائييل، إال أن هذا
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القرار مل ينفذ إال يف أواخر شهر أيلول من العام ذاته. لهذا فإن أحداًثا ومصادمات كثرية وقعت بني قيادة 

الجيش اإلرسائييل وبني مجموعات من اتسل، كان أبرزها حادث سفينة التلينا.

كانت اتسل قد اقتنت السفينة املذكورة وزودتها بكامل التجهيزات وعىل متنها ٨٠٠ متطوع وكمية كبرية 

من األسلحة والذخائر ملحاربة العرب والفلسطينيني. وطالبت قيادة اتسل أن تخصص نسبة ٢٠٪ من السالح 

لوحداتها وكتائبها يف القدس. هذه الوحدات متتعت باستقاللية قيادية ميدانية. إال أن الحكومة اإلرسائيلية 

سالحها  بتسليم  اتسل  قيادة  إىل  إنذارًا  وأصدرت  الطلب،  هذا  رفضت  غوريون  بن  دافيد  برئاسة  املؤقتة 

والسفينة. وملا رفضت هذه القيادة االنصياع لإلنذار، قام الجيش اإلرسائييل بقصف السفينة وإحراقها مقابل 

شواطئ مدينة تل أبيب، وذلك يف ٢٠ حزيران ١٩٤٨.

اتسل  فإن  اتسل،  وبني  اإلرسائييل  الجيش  قيادة  بني  التوتر  حالة  وازدياد  للسفينة  مام حصل  وبالرغم 

استمرت يف التمسك بنوع من االستقاللية يف بعض املناطق يف فلسطني. لكن اغتيال برنادوت١١٧ يف ١٧ أيلول 

١٩٤٨ وضع حًدا فاصال وقاطًعا لتوجه اتسل االستقاليل، حيث ألزم أعضاء اتسل بتسليم السالح واندماجهم 

يف الجيش اإلرسائييل.

وكانت منظمة اتسل قد اتخذت شعارها عىل شكل خريطة فلسطني ورشقي األردن مع كلمتني مرفقتني 

«فقط هكذا» للتأكيد عىل مرشوع إرسائيل الكربى عىل ضفتي نهر األردن. وكانت اتسل تنرش مقاالت وآراء 

وأخبار ألعضائها يف نرشتني، هام: «حريوت» (حرية) و«آف عال پي» (بالرغم من) وأقامت أول محطة بث 

إذاعي بني املنظامت العسكرية، حملت اسم «كول تسيون هلوحيمت» (صوت صهيون املقاتلة).

لحي

اختصار للكلامت العربية «لوحامي حريوت يرسائيل» (محاربو حرية إرسائيل)،١١٨ وهي منظمة يهودية 

عسكرية عملت يف فلسطني بني ١٩٤٠ و ١٩٤٨ عىل قاعدة عمل العصابات.

ــها  ــىل رأس ــل وع ــاء اتس ــن أعض ــة م ــض مجموع ــود إىل رف ــة فتع ــذه املنظم ــيس ه ــباب تأس ــا أس أم

أبراهــام شــترين (يائــري) قبــول فكــرة جابوتنســيك بالتعــاون مــع االنكليــز خــالل الحــرب العامليــة 
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الثانيــة ضــد العــدو املشــرتك أملانيــا النازيــة. ومتســك شــترين بفكــرة وجــوب محاربــة االنكليــز يف فلســطني 

بكونهــم ميثلــون ســلطة غريبــة، ولكــون االنكليــز يعارضــون هجــرة واســتيعاب اآلالف مــن اليهــود الفاريــن 

مــن براثــن النازيــة. ورفــض شــترين أيًضــا فكــرة التجنيــد للجيــش الربيطــاين كبــادرة حســن نيــة يف دعــم 

ــوا يف  ــن تطوع ــذا الســياق أن الذي ــره يف ه ــا يجــدر ذك ــا. إال أن م ــاين ضــد أملاني ــود الحــريب الربيط املجه

وحــدات الجيــش الربيطــاين يف فلســطني مــن أعضــاء لحــي، كان هدفهــم رسقــة الســالح وتجميــع معلومــات 

اســتخبارية عــن االنكليــز وتحركاتهــم.

وبلغ األمر بشترين أنه أعلن عن استعداده لالتصال مع إيطاليا الفاشية والتعاون معها بعد إعالنها – أي 

إيطاليا – عن انضاممها للمحور مع أملانيا يف حزيران ١٩٤٠.

إذن، وقع االنشقاق يف صفوف اتسل يف كانون الثاين من العام ١٩٤٠. وحملت مجموعة املنشقني اسم 

«التنظيم العسكري القومي يف فلسطني»، إال أن االسم استبدل يف ١٩٤٢ ليصبح «لحي».

وشهدت شبكة العالقات بني املنشقني عن اتسل وبني اتسل توترات شديدة، خاصة يف كل ما له عالقة 

بجذب أعضاء جدد لكال الفريقني، والسيطرة عىل مخازن ومستودعات السالح. أضف إىل ذلك أن أعضاء 

لحي عارضوا بشدة كل ما قام به أعضاء اتسل من عالقة مع االنكليز وتعاون خالل الحرب العاملية الثانية. 

كانت العمليات اإلرهابية األوىل التي نفذتها لحي سطوا عىل عدد من البنوك بغرض الحصول عىل أموال 

لرشاء السالح والذخائر. ثم تحولت لحي إىل تنفيذ عمليات اغتيال لضباط انكليز ورجال مخابرات.

وقررت قيادة رشطة االنتداب مالحقة أعضاء لحي وتصفيتهم، وكان من بينهم شترين نفسه الذي اعتقل، 

وملا حاول الهرب قتل يف ١٢ شباط ١٩٤٢ ١١٩، ومل ينته عمل هذه املنظمة مع تصفية قائدها، إذ أن أتباعه 

استمروا يف عمليات تنظيم املنظمة والتخطيط لعمليات إرهابية وانتقامية. وجاءت هذه العمليات يف أعقاب 

هرب اثنني من قياديي املنظمة: اسحق يزرنيتسيك ـ شامري١٢٠ ويعقوب بناي١٢١ من السجن يف أواخر ١٩٤٢، 

وانضامم مجموعة من املعتقلني من املنظمة إليهم. وبرز من بينهم نتان فريدمان – يلني (مور) الذي سيتوىل 

قيادة لحي.

ــح  ــد أن اتض ــة بع ــاس، خاص ــز يف األس ــد االنكلي ــة ض ــا املوجه ــيط فعالياته ــة إىل تنش ــادت املنظم وع

أنــه ال حاجــة إىل تعــاون مــع االنكليــز بعــد بدايــة انهيــار هتلــر وجيوشــه يف عــدد مــن جبهــات 
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ــداء تفهــم لنشــاطات لحــي،  ــدأت قطاعــات واســعة مــن الييشــوڤ يف فلســطني إب ــا. وب ــال يف أوروب القت

وازديــاد التفهــم بعــد وصــول املزيــد مــن أخبــار فظائــع النازيــة ضــد اليهــود.

االتهامات نحو االنكليز لتحميلهم قسًطا وفريًا من مسؤولية املحرقة،  ووجهت قيادة لحي سلسلة من 

خاصة وأن االنكليز سدوا أبواب فلسطني أمام استيعاب اليهود الفارين من النازية.

إن رؤية لحي األساسية هي تصفية السلطة االنتدابية الربيطانية يف فلسطني، لذلك كثفت  من رضباتها 

ضد مواقع بريطانية وشخصيات سياسية ومخابراتية. إحدى عمليات االغتيال كانت موجهة لتصفية املندوب 

السامي ماك مايكل يف آب ١٩٤٤، ما أدى إىل زيادة التوتر يف صفوف كبار موظفي األجهزة اإلدارية الربيطانية 

يف فلسطني. أما العملية اإلرهابية التي زادت من التوتر والجو املشحون يف فلسطني، فكانت اغتيال اللورد 

موين الوزير املفوض بشؤون الرشق األوسط يف القاهرة عىل يد إلياهو حكيم وإلياهو بن تسوري، وهام 

اغتيال موين معارضة شديدة وشجًبا من قبل  الثاين ١٩٤٤. والقت عملية  عنرصان من لحي يف ٦ ترشين 

اإلدارة الصهيونية واملنظامت العسكرية مبا فيها اتسل، وساد االعتقاد يف أوساط تيارات الييشوڤ أن منظمة 

بتنفيذ  ستقوم  الثانية)  العاملية  الحرب  خالل  الربيطانية  الحكومة  مع  وتعاونت  تعاطفت  (التي  الهاغاناه 

سلسلة من العمليات املوجهة ضد لحي. أما لحي، ونتيجة للظروف التي نجمت جراء اغتيال اللورد موين، 

فأعلنت عن إيقاف عملياتها العسكرية، وكثفت جهودها يف تدريب الوحدة املقاتلة بني صفوف عنارصها.

وملا انتهت الحرب العاملية الثانية، شاركت لحي يف «حركة التمرد العربي» التي أعلنتها كافة املنظامت 

العسكرية اليهودية يف فلسطني ضد اإلدارة الربيطانية، وتم تكليف نتان فريدمان-يلني (مور) بتمثيل املنظمة 

يف «لجنة األربعة»، قادت التمرد ابتداء من خريف ١٩٤٥.

وكان من مهام هذه اللجنة، التي شارك فيها ممثل عن لحي، التنسيق بني فعاليات املنظامت العسكرية 

الثالث (الهاغاناه، اتسل ولحي). وقامت منظمة لحي خالل مدة التمرد بتنفيذ سلسلة من العمليات اإلرهابية 

والتخريبية، كان أبرزها تفجري مشاغل مصلحة سكة حديد فلسطني يف حيفا يف حزيران ١٩٤٦.

األربعــة وتوقيــف  لجنــة  بعــد حــل  األســاس،  العســكرية يف  وتابعــت حركــة لحــي نشــاطاتها 

التحالــف الخــاص بحركــة التمــرد العــربي. وكانــت تتعــاون يف بعــض األحيــان مــع اتســل يف تنفيــذ 

عمليــات إرهابيــة، كــام حصــل يف الهجــوم عــىل معســكرات الجيــش الربيطــاين وإشــعال خزانــات
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نفط يف معامل تكرير البرتول يف حيفا. 

وملا أعلنت األمم املتحدة عن قرارها بتقسيم فلسطني يف ٢٩ ترشين الثاين ١٩٤٧، وأن االنتداب الربيطاين 

سيصل إىل نهايته يف األشهر القريبة، مل تكن لحي مبنية لتتناسب عسكرًيا وسياسًيا مع التغريات املحتملة 

وذلك لقلة مواردها املالية والبرشية واللوجستية.

وانضمت منظمة لحي إىل الجيش اإلرسائييل بعد أسبوعني من إعالن استقالل إرسائيل.

وساد االعتقاد أن منظمة لحي كانت مشاركة يف عملية اغتيال برنادوت يف أيلول ١٩٤٨ بالرغم من حل 

املنظمة رسمًيا.

وخالصة األمر املتعلق بهذه املنظمة أنها مل تكن كبرية أو ذات قاعدة عسكرية واسعة، وال قاعدة شعبية 

داعمة لها.

لالنكليز  تسديد رضبات  فيها  مبا  اإلرهابية  عملياتها  وجهت  التي  األيديولوجية  التعددية  لحي  ميز  ما 

والفلسطينيني يف كل مكان، وخلق أجواء نفسية متوترة تساعد عىل املزيد من الرضبات وتنفيذ عمليات 

إرهابية وتخريبية.

وهناك بعض التوجهات التي تشري إىل أن هذه املنظمة كانت معادية لالنكليز يف األساس وأن عدًدا من 

قيادييها متكن من إقامة عالقات حسن جوار مع مخاتري عرب (يف قرية أبو غوش قرب القدس مثال).

وانضم عدد من قياديي وأعضاء لحي إىل عدة أحزاب صهيونية ميينية وأيضا يسارية منها حزب «حريوت» 

ثم «الليكود»، من أبرزهم اسحق شامري.
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خالصة

العسكرية  التنظيامت والعصابات  إقامة مجموعة كبرية من  الفصل أسس وخلفيات  استعرضنا يف هذا 

الصهيونية التي نشطت وعملت خالل فرتة االنتداب بشكل رئييس عىل تقويض الثورة الفلسطينية واالستفادة 

عسكريا من وجود االنكليز يف فلسطني.

وبّينا أيضا أن هذه املنظامت كانت تسري برؤية أيديولوجية تهدف يف نهاية املطاف إىل تنفيذ تطهري عرقي 

لسكان فلسطني األصليني واستبدالهم مبهاجرين يهود.

وبلغت نشاطات هذه املنظامت أوجها يف حرب ١٩٤٨ ضد الفلسطينيني ثم يف إقامة الجيش اإلرسائييل 

ملواجهة الجيوش العربية يف العام ذاته.

تعاونت مع  قد  فلسطني  االنتداب يف  لندن وحكومة  الربيطانية يف  الحكومة  أن  أدىن شك يف  يوجد  ال 

األطراف العسكرية اليهودية التي أنشأها املهاجرون واملستوطنون، ويف مقدمتها منظمة الهاغاناه، ووفرت 

لها تسهيالت عديدة مبارشة أو غري مبارشة، وذلك من منطلق جعل هذه التنظيامت مستقبال أداة منفذة 

ملخططاتها االستعامرية. 

كانت بريطانيا ترى يف وجود نظام سيايس وعسكري يف فلسطني نقطة إلضعاف فرصة مستقبلية لوحدة 

العرب، هذا من جهة ومن جهة أخرى لتكون هذه الدولة حاملة مهام لحامية قناة السويس ومصادر النفط 

يف الخليج.

إن التطرق إىل موضوع التنظيامت العسكرية الصهيونية قبل العام ١٩٤٨ يكشف أمامنا عملية تكوين 

مجتمع عسكري مبني من مهاجرين يف معظمه، شكلوا االستيطان الصهيوين يف فلسطني. وأيضا تفاعلت هذه 

التنظيامت مع القوى االستعامرية. 

لقد أدركت قيادات هذه التنظيامت أنه بقوة السالح والعنف تستطيع أن تلحق هزمية بالفلسطينيني، 

مدركة الضعف العام السائد يف فلسطني وعدم قدرة العرب عىل نجدة الفلسطينيني. ومن جهة أخرى حملت 

هذه التنظيامت ايديولوجيا صهيونية، إال أنها اتفقت عىل يشء واحد وهو إقامة دولة يهودية يف فلسطني 

عىل حساب سكانها األصليني. 

ــا  ــل، وأنه ــعب إرسائي ــالص لش ــل الخ ــا تحم ــا بأنه ــد قياداته ــىل ي ــامت ع ــذه التنظي ــر ه ــم تصوي ت

اآلبــاء  أرض  اليهــودي يف  الشــتات  تجميــع  اإلرهابيــة عــىل  مــن خــالل عملياتهــا  تعمــل جاهــدة 

ــي  ــري عرق ــذ تطه ــار لتنفي ــل نه ــت تخطــط لي ــامت كان ــر أن هــذه التنظي ــة األم ــن حقيق واألجــداد. ولك

ــام ــارك ع ــداث ومع ــالل أح ــعة خ ــورة واس ــا وبص ــم فعلي ــا ت ــذا م ــاين، وه ــداب الربيط ــني االنت ــت ع تح
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.١٩٤٨ 

إذن، هذه التنظيامت جاءت لترتجم الفكر واملرشوع الصهيوين إىل أداة عسكرية تبسط سيطرتها بالقوة 

والعنف واإلرهاب عىل فلسطني وتحويلها إىل دولة يهودية. 

شكلت هذه التنظيامت الحقا أساسا لجيش إرسائيل، خاصة تنظيم الهاغاناه، فمن هنا جاء اسمه «جيش 

الدفاع اإلرسائييل»، ليضفي صفة الدفاع وليس الحرب، أي أن إرسائيل بحاجة إىل الدفاع عن وجودها من 

لكونها مستضعفة،  العاملي  العام  الرأي  من  ولتكسب دعام  تصفيتها،  ترغب يف  لها  معادية  عربية  جيوش 

وبالتايل بحاجة إىل حامية ودفاع.
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مالحق

ملحق رقم ١

عىل ماذا يجب أن يحتوي «ملف القرى»؟

مخطط القرية.. ١

موقع بيت املختار.. ٢

موقع املضافة.. ٣

موقع املسجد.. ٤

شخصيات أخرى.. ٥

معلومات عن البيوت التالية: أ) مخطط. ب) مقاطع عرضية. ج) واجهات. د) مخطط الساحة.. ٦

مصادر الرشب.. ٧

مصادر الري.. ٨

معلومات حول البندين ٧، ٨ : أ) مخطط حايل. ب) مخطط تحديد املكان. ج) معلومات تقنية.

موقع البيادر.. ٩

عىل  الهاغاناه  مخابرات  وحدة  دأبت  التي  الفلسطينية  القرى  ملفات  تحتويها  أخرى  مركبات  (وهناك 

جمعها وتصنيفها ودراستها جيدا لرسم الخطط الحربية والهجومية ضد هذه القرى وسكانها).

ملحق رقم ٢

َقَسم الهاغاناه:

أرصح بهذا، أنني من دوافع تطوعية شخصية ومعرفة ذاتية انضممت إىل منظمة الدفاع • 

العربية يف أرض إرسائيل.

أقسم باملحافظة عىل األمانة ملنظمة الهاغاناه طيلة أيام حيايت، ولدستورها ووظائفها، كام • 

تم تعريفها عىل يد القيادة العليا.
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أقسم بأن أقف طيلة أيام حيايت عىل جانب منظمة الهاغاناه، وأن اقبل دون قيد أو رشط • 

طاعة املنظمة، ومبوجب دعوتها أتجند يف صفوفها يف كل زمن وكل حالة، واالنصياع ألوامرها وتوجيهاتها.

أقسم بأن أضع كل جهودي والتضحية بحيايت للدفاع عن شعبي واملحاربة من أجله وأجل • 

وطني، وحرية إرسائيل وخالص صهيون.

صورة لَقَسم الهاغاناه

ملحق ٣:

إعالن قائد الهاغاناه 

رقم ٢

وحداتنا التي تقاتل العصابات العربية يف املدينة تسدد رضبات للعدو وتخرتق  معاقل القتلة يف األحياء 

العربية من اجل حرقهم ومطاردتهم وتتعرض وحداتنا إىل األماكن املقدسة للعرب وبيوت كثرية مرتوكة فيها 

أمالك كثرية.

لهذا، أعلن ملقاتيل الهاغاناه وملواطني حيفا اليهود:
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يجب احرتام األماكن املقدسة للعرب واالمتناع عن تدنيسها بأي شكل كان. ويعمل كل ما ميكن أ) 

للحيلولة دون دخول املساجد، وعدم محاربتها، وعدم توطني جنودنا. واالمتناع عن تعريض مشاعر العرب 

الدينية. نحن نقاتل العدو املسلح وأال يبحث شخص عن متنفس له بواسطة التعرض ملشاعر الشعب الجار.

مينع من كل يهودي أن ميد يده أو أن يأخذ لنفسه من األمالك العربية املرتوكة. كل ملك تركه ب) 

صاحبه يف ميدان القتال يوضع تحت املراقبة وُيعاد إىل أصحابه الرشعيني.

معركتنا عادلة وطاهرة، وأال يدنسها شخص بأعامل يجب أال ُتعمل. 

كل من يخالف هذه التعليامت يتحمل مسؤولية كبرية وُيعاقب.

قائد الهاغاناه يف قضاء حيفا      ٤٨/٤/٢٢

صورة إلعالن قائد الهاغاناه رقم ٢
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ملحق رقم ٤: فقرات منتقاة من منشور وزعته قيادة الهاغاناه.

هحوما ( الجدار)

شؤون امن ودفاع

عمليات معاقبة

ضمن نشاطات الهاغاناه يف العثور عىل املتهمني مبارشة يف أعامل السلب والقتل ،- وبعد عجز السلطات عن اكتشاف 
العصابات املجرمة التي انترشت مؤخرا يف ضواحي مجديئيل وغان هواي -، نفذت يف األيام األخرية عدة عمليات معاقبة 

عىل يد الهاغاناه عىل النحو التايل:

قتل يوم الثالثاء 12.8 نارص عويد الذي عمل مخربا ومرشدا لعصابات القتلة، وانه تعاون معهم فعليا. 
ووصلت يف 15.8 وحدة خاصة من الهاغاناه إىل بيت بدوي اسمه عجيالن، الذي كان يرتزق من عمله لدى اليهود، كان دليال 
للعصابات يف منطقة رامات غان وبني براك وبيتاح تيكفا. ضبطت لديه مرسوقات أخذها من اليهود بينها أدوات مقدسة 
للصالة من كنيس يف غفعات رامبام، حيث دنست كتب التوراة يف هذا الكنيس أثناء اقتحامه. استخدم منزل عجيالن مقرا 

النطالق العصابات. تم إبعاد أفراد عائلته ونال عقابه بالقتل.
وصلت يف الليلة ذاتها إىل بيارة أبو لنب وحدة ثانية من الهاغاناه . استخدمت البيارة موقعا للتدرب ولقاءات عصابات القتل 
. أوصلت اآلثار مرات كثرية إىل هذا املوقع. تم توزيع السالح من البيت الكائن يف البيارة لتنفيذ الهجوم عىل غان هواي. 
اعرتضت طريق الوحدة مجموعة من أفراد العصابة فأطلقوا النار عليهم. ثم اقتحمت الوحدة املنزل وملا تأكدت انه ال 

يوجد أحد فيه قامت بنسفه.

مجددا تكرر الهاغاناه ان جهودها مستمرة للعثور عىل القتلة ومعاقبتهم. تعرف الهاغاناه  أسامء القتلة 
وداعميهم باملال ومرشديهم ومشغليهم. سوف نجدهم. لن تكون حياة اليهود مرتوكة.

ولكن عىل الييشوف اليهودي التذكر:

كل اندفاع لغوغاء يساعد يف إثارة شجارات دموية وينهض املحرضني العرب. يتوجب عىل كل يهودي االمتناع عن مثل 
هذه األعامل . يتوجب عىل كل يهودي إطاعة مؤسسات األمن التابعة للييشوف .
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صورة ملنشور عمليات معاقبة

ملحق رقم ٥

إىل سكان طربيا

السكان العرب تركوا املدينة.

طربيا أصبحت بيدنا.
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أعلن عن

حكم عربي مستقل يف املدينة.

وهذا بياين األول إىل السكان:

أقمُت رشطة عسكرية عربية. من وظائفها الحامية ونرش األمن والنظام يف املدينة. وعىل املواطنني أ) 

االنصياع للتعليامت.

أحذر بصورة مطلقة من مس ممتلكات الحكومة السابقة أو أمالك العرب أو أي أمالك أخرى.ب) 

يف ج)  أخرى  وطوائف  واملسيحيني  للمسلمني  املقدسة  األماكن  واحرتام  عىل  الحفاظ  السكان  عىل 

املدينة.

كل من يخالف التعليامت أعاله يعاقب بشدة مبوجب القانون.د) 

قائد الهاغاناه يف طربيا
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الهوامش:
١  بن يهودا وآخرون (محررون)، هأمفاك لبيطاحون ولعتصمؤوت (النضال من أجل األمن واالستقالل)، مسادا ـ رمات 

غان، ١٩٧٤. ص ٦٠ (بالعربية).

٢  صدرت عدة دراسات وأبحاث حول هذه التنظيامت، استعنا بعدد منها خالل كتابة هذا الفصل. وسنأيت عىل ذكرها تباعا. 

٣ معلومات أساسية حول تنظيم «نييل» يف املوسوعة العربية العامة. مجلد ٢٨، ص ١٥١.

٤ سفر صموئيل األول ٢٩:١٥.

٥ تعرف موسوعة «ويكيبديا» بالعربية هذا التنظيم بالكلامت التالية: عصابة أقامتها عائلة اهرونسون وشخصيات يهودية 

أخرى. هدفها الرئييس تقديم مساعدة لربيطانيا الحتالل فلسطني خالل الحرب العاملية األوىل من العثامنيني الذين سيطروا 

www. :عىل فلسطني، وبهذا ميكن السعي إىل تحقيق مرشوع إقامة الوطن القومي اليهودي. راجع «نييل» يف ويكيبديا كالتايل

. he.wikipedia.org

٦  ُيراجع كتاب بن تسيون دينور(وآخرون)، سيفر تولدوت ههاغاناه (كتاب تاريخ الهاغاناه)، املجلد األول، معراخوت، ١٩٥٤، 

ص ص ٣٥٣-٣٨٦ (بالعربية). ويراجع أيضا كتاب يغآل شيفي، هميامد هموديعيني بكيبوش ايرتس يرسائيل بيدي هربيطيم 

١٩١٤-١٩١٨(املدى االستخبارايت يف احتالل فلسطني عىل يد االنكليز)، جامعة تل ابيب، ١٩٩٣، ص ص ١٨٥-١٩٥(بالعربية). 

يستعرض شيفي يف كتابه هذا سعي بريطانيا إىل االستفادة من املعلومات التي كان ينقلها لها عدد كبري من األشخاص من سكان 

فلسطني من عرب ويهود حول تحرك القوات العثامنية واألملانية التي حرضت إىل فلسطني خاصة وبقية البالد السورية لتوفري 

كل مساعدة ممكنة للجيش الرتيك يف حربه مع الجيش الربيطاين. 

٧ تعرض األرمن إىل مجازر كبرية خالل فرتة حكم السلطان العثامين عبد الحميد الثاين، وتحديدا بني ١٨٩٤ و ١٨٩٦، ولكن 

املجزرة األكرب وذات الصيت خالل الحرب العاملية األوىل وتحديدا بني ١٩١٥ و١٩١٨ يف فرتة سيطرة جامعة االتحاد والرتقي عىل 

مقاليد الحكم يف اسطنبول، وذهب ضحية هذه املجزرة قرابة مليون ونصف من األرمن. وتطالب منظامت أرمنية يف العامل 

االعرتاف مبجازر األرمن بكونها محرقة وتطهريا عرقيا. ويحيي الشعب األرمني يف كافة أرجاء العامل ذكرى هذه املجازر يف ٢٤ 

نيسان من كل عام. 

٨ اهارون اهرونسون، يومان اهارون اهرونسون (يوميات اهارون اهرونسون)، إصدار كرين، تل ابيب، ١٩٧٠(بالعربية) قام 

بجمعه وتنسيقه يورام افرايت. والكتاب عبارة عن كتابات ومدونات الهرونسون حول نشاطاته الزراعية وعالقاته مع مزارعي 

املنطقة يف زخرون يعقوب عىل وجه الخصوص، وأيضا عن عالقاته الرسية مع أطراف وشخصيات انكليزية. أما اهرونسون 

نفسه فهو من مواليد العام ١٨٧٦ يف رومانيا. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٨٨٢ برفقة والديه اللذين اشرتكا يف إقامة مستعمرة 

زخرون يعقوب إىل الجنوب من حيفا بحوايل ثالثني كيلومرتا. أقام مزرعة تجريبية يف عتليت وساعد السلطات الرتكية يف مكافحة 

الجراد خالل الحرب العاملية األوىل، ونظم خالل هذه الحرب شبكة تجسس عىل الدولة العثامنية لصالح بريطانيا مبشاركة 

شقيقه الكسندر وشقيقته سارة. وُعرفت هذه الشبكة بـ «نييل». اختفت آثاره يف العام ١٩١٩ أثناء طريانه فوق قنال املانش.ٍ 
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التايل: شلومو الكانا، افشالوم  ٩ حول افشالوم فاينربغ الذي لعب دورا مركزيا يف هذا التنظيم ميكن االستعانة بالكتاب 

فاينربغ شاف من همدبار (افشالوم فاينربغ عاد من الصحراء)، رشافيم، ١٩٨٧(بالعربية).

١٠ راجع مادة نييل يف املوسوعة العربية العامة، مصدر ذكر سابقا، ص ١٥١.

١١ حول تفاصيل الخطة يراجع كتاب اليعازر ليبنه ويوسف ندبه ويورام افرايت، نييل ـ تولدوتيها شل هعزا مدينيت (نييل 

ـ تاريخ جرأة سياسية)، شوكن، ١٩٨١(بالعربية).

١٢ وضعت عدة كتب حول دور سارة اهرونسون شقيقة اهارون مؤسس تنظيم نييل، وعدد من هذه الكتب مييل إىل 

متجيد بطوالتها وتحويلها إىل أسطورة. وحيكت حول شخصيتها ودورها خرافات وقصص وأقاويل كثرية، وهذا جزء من صناعة 

األبطال يف الرواية الصهيونية واإلرسائيلية. وجدنا، عىل سبيل املثال وليس الحرص، كتاب دفورا عومر، سارة، جفورات نييل (سارة 

بطلة نييل)، ١٩٦٧. وهو كتاب مخصص لألوالد والشبيبة اليهودية من هذا النوع. وملزيد من التفاصيل حول سارة ودورها 

ميكن االستعانة بكتاب شموئيل كاتس، هريشت: ههجاده لبيت اهرونسون (الشبكة: األسطورة من بيت اهرونسون)، إصدار 

وزارة الدفاع، ٢٠٠٠. 

١٣ املوسوعة العربية العامة، مصدر ذكر سابقا، ص ١٥١. وأيضا مادة عن نييل يف املوسوعة الحرة«ويكيبديا».

١٤ كانت سفينة «مناچم» تقوم بسفرات مستمرة بني مرص وعتليت حاملة عىل متنها عددا من عمالء بريطانيا، منهم 

افشالوم فاينربغ واهرون اهرونسون. وكان االتفاق أن تصل إىل قبالة شواطئ عتليت، حيث ينزل منها العمالء ويبحرون يف 

قوارب صغرية أو سباحة حتى الشواطئ يجمعون معلومات أو يحصلون عليها من عمالء ثانويني آخرين.

١٥ يعقوب جورن، تحنات عتليت: نييل (محطة عتليت: نييل)، إصدار يارون جوالن، تل ابيب، ١٩٩١.

١٦ أصبح الحقا رئيسا لبلدية تل ابيب.

١٧ حاييم وايزمان، (١٨٧٤-١٩٥٢). ولد يف روسيا وتقرب من هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية. ورسعان ما تبوأ مناصب 

التقرب من بلفور وزير خارجية بريطانيا، ما مهد إلصدار وعد يحمل اسمه (وعد بلفور ١٩١٧)  رفيعة يف الحركة. نجح يف 

والذي يعد اليهود بسعي بريطانيا إىل إقامة وطن قومي لهم يف فلسطني. انتخب رئيسا للمنظمة الصهيونية العاملية، وشارك 

يف مؤمتر فرساي، وانتخب أول رئيس لدولة إرسائيل. تخصصه العلمي كان يف مجال الكيمياء. ساهم يف إقامة معهد وايزمان 

للعلوم يف رحوبوت.

١٨  يناقش كتاب يعقوب بري ـ فولسكني، مراجليم أو جيبوري هموليدت (جواسيس أو أبطال الوطن)، إصدار شومرون، 

١٩٣٠(بالعربية)، ويف نسخة مزيدة ومنقحة من الكتاب ذاته بعنوان: برشات نييل (قضية نييل)، إصدار عيديت، تل ابيب، 

١٩٥٨(بالعربية)، مسألة دور ومساهمة نييل لصالح الييشوف أو أنها كانت حركة عميلة لالنكليز ليس إال. وتحاول األدبيات 

الصهيونية وضع هذا النقاش جانبا والرتكيز عىل مساهمة الشبكة يف إنقاذ الييشوف اليهودي من أزمته املالية خالل الحرب 

العاملية األوىل وسط مضايقات ومالحقات األتراك لليهود، عىل حد ادعائهم. يراجع كتاب شموئيل كاتس، مصدر ذكر سابقا. 
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١٩ املوسوعة العربية العامة، مصدر ذكر سابقا، ص ١٥٢.

٢٠ مادة أساسية وأولية عن تنظيم بارغيورا يف املوسوعة العربية العامة، املجلد الثالث، ص ٦٢٠ يف مادة «هشومري». وأيضا 

يف ويكيبديا ـ املوسوعة الحرة (بالعربية).

٢١ اسحق بن تسفي، ولد يف العام ١٨٨٤ يف اوكرانيا. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٠٧. وشارك يف تأسيس حركة الطالئعيني 

«هحالوتس». وساعد االنكليز يف الحرب العاملية األوىل ضد األتراك. ونشط خالل فرتة االنتداب يف العمل النقايب يف الهستدروت 

ومؤسسات وهيئات الييشوف العربي يف فلسطني. واشغل منصب رئيس دولة إرسائيل لثالث فرتات بني ١٩٥٢ و ١٩٦٣.  كان 

له اهتامم بارز يف مجال علم اآلثار.

٢٢ يرسائيل شوحاط، ولد يف العام ١٨٨٦ يف بولندا. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٠٤. وساهم يف تأسيس عدة مؤسسات 

وهيئات صهيونية، منها: نقابة العامل العامة الـ «هستدروت»، وحزب احدوت هعفودا، واللجنة القومية (هفاعاد هلئومي)، 

وتنظيم الهاغاناه. وعمل إىل جانب كل من اسحق بن تسفي ودافيد بن غوريون.

٢٣ عبد الحفيظ محارب، هاغاناه، اتسل، ليحي ـ العالقات بني التنظيامت الصهيونية املسلحة، ١٩٣٧-١٩٤٨، مركز األبحاث 

يف منظمة التحرير الفلسطينية، بريوت، ١٩٨١، ص ص ١٥-١٨. يسميها محارب «عربنة الحراسة».

يف  بارغيورا  تنظيم  عن  مادة  تراجع  فلسطني،  يف  الصهيوين  االستيطاين  النشاط  أدلجة  محاوالت  حول  موجزة  مادة   ٢٤

املوسوعة االليكرتونية الحرة «ويكيبديا».

٢٥  يشري الباحث دان ياهاف يف كتابه: طهارة السالح، إصدار مدار، رام الله، ٢٠٠٤، إىل أن «رجال منظمة هشومري عملوا 

يف حراسة املستوطنات يف الجليل األسفل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأكرث من مرة شاركوا يف شجارات استخدم فيها 

الرضب وإطالق الرصاص بني الطرفني. ومنذ السنة األوىل إلنشائها اهتمت منظمة هشومري يف «احتالل األرايض»، ولتنفيذ هذه 

املهمة وقعت عدة حوادث دموية، وظهرت يف عدد من املستوطنات توجهات معارضة لنشاطات هشومري وأساليبها، وخاصة 

ما له عالقة بتوجه املنظمة نحو العرب» ص ٢٥ وص ٢٦. 

املنظمة  الشباب يف  ايرتس يرسائيل (ذكريات أرض إرسائيل)، إصدار دائرة شؤون رعاية  ابراهام يعاري، زخرونوت    ٢٦

الصهيونية، ١٩٤٧، املجلد الثاين، ص ٨٣٥،(بالعربية).

٢٧  «بوعـايل تسـيون» أي «عـاّمل صهيـون» وهـو حـزب عاميل صهيوين اشـرتايك. تأسـس يف أواخر القرن التاسـع عرش. آمن 

أعضـاؤه بالدمـج بـني االشـرتاكية والصحـوة القوميـة اليهوديـة. عقـد مؤمتـره التأسـييس يف العـام ١٩٠٦. دعا عدد مـن قياديي 

هـذا الحـزب إىل تبنـي فكـرة احتـالل العمل والحراسـة العربية يف املسـتوطنات يف فلسـطني. وتعـرض هذا الحزب إىل انشـقاق 

حيـث تكـون منـه حـزب أحـدوت هعفـودا (أي اتحـاد العمـل)، ثـم تكـون من هـذا الحزب مـع تيـارات عاملية أخـرى حزب 

مبـاي (أي حـزب عـامل أرض إرسائيـل) الـذي حكـم إرسائيل لعقود عـدة. أما حزب «هبوعيل هتسـعري» أي «العامل الشـاب» 

فهـو حـزب عـامل صهيـوين كان يهـدف إىل تحقيـق الصهيونيـة وإقامـة مجتمـع عـربي عامـل يف املسـتوطنات وإحيـاء األدب 

والـرتاث اليهـودي. تأسـس يف العـام ١٩٠٥، وتعـاون مـع حـزب بوعـايل تسـيون يف إقامة عـدد مـن املسـتوطنات الصهيونية يف
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 مواقع مختلفة من فلسطني. واتحد هذا الحزب مع احدوت هعفودا مكونني حزبا جديدا هو مباي. 

٢٨ محارب، مصدر ذكر سابقا، ص ١٧.

٢٩ بن تسيون دي نور ويهودا سلوتسيك. سيفر تولدوت ههاغاناه (كتاب تاريخ الهاغاناه)، املجلد األول، الجزء األول، تل 

ابيب، ١٩٧٣، ص ٤١٧، (بالعربية).

٣٠ ياهاف، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٥.

٣١ زئيف جابوتنسيك، زعيم صهيوين، مؤسس الحركة التصحيحية. ولد يف روسيا يف العام ١٨٨٠. أقام بالتعاون مع يوسف 

ترومبلدور فرقة سائقي البغال ملساعدة الجيش الربيطاين يف جبهة غاليبويل عند مدخل مضيق الدردنيل.  عالقاته مع االنكليز 

تردت بعد الحرب العاملية األوىل، فحكم عليه بالسجن ملدة ١٥ عاما عىل يد السلطات الربيطانية إال انها أصدرت عفوا عنه 

جراء ضغوط صهيونية. واختلف مع التيار الصهيوين الذي قاده حاييم وايزمان فأسس الحزب التصحيحي وحركة بيتار. توىف يف 

الواليات املتحدة عام ١٩٤٠. ترك مجموعة من املقاالت شكلت القاعدة الفكرية لحزب حريوت ثم الليكود. وكان مناحيم بيغن 

زعيم الليكود يف إرسائيل من املتأثرين بجابوتنسيك. 

٣٢ يوسف ترومبلدور، ولد يف روسيا  يف العام ١٨٨٠. وهو من دعاة االستيطان الصهيوين يف فلسطني. أسس حركة هحالوتس 

يف روسيا وخدم يف الجيش الرويس مدة إىل أن أصيب يف الحرب الروسية ـ اليابانية. فهاجر إىل فلسطني وشارك مع جابوتنسيك 

يف تأسيس فرقة سائقي البغال لدعم الجيش الربيطاين يف جبهة غاليبويل. وقتل يف العام ١٩٢٠ أثناء محاولته مع مجموعة من 

اليهود السيطرة عىل أراض شاميل قرية الخالصة (قرية عربية فلسطينية  دمرها اإلرسائيليون عام ١٩٤٨ وُأقيمت عىل أراضيها 

مستعمرة «كريات شمونة» ـ اسم هذه املستعمرة نسبة إىل يوسف ترومبلدور وسبعة يهود آخرين قتلوا يف املواجهات مع 

العرب.)

٣٣ بنحاس روطنربغ، مهندس ورجل أعامل يهودي، منحته حكومة االنتداب الربيطاين امتياز تأسيس رشكة كهرباء فلسطني. 

ولد يف روسيا يف العام ١٨٧٩، وشارك يف ثورة ١٩٠٥ يف روسيا ضد الحكم القيرصي، ثم سافر إىل ايطاليا حيث اطلع عىل عمليات 

إقامة جسور وسدود. وتأثر بالنشاطات الصهيونية وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩١٨. وساهمت رشكة الكهرباء التي أقامها يف 

تطوير مرافق صناعية واقتصادية أخرى يف الييشوف اليهودي يف فلسطني. توىف يف العام ١٩٤٢. 

٣٤ البارون جيمس دي روتشيلد، ولد يف العام ١٨٤٥ يف فرنسا لعائلة يهودية ثرية لها مصالح اقتصادية كثرية، من أبرزها 

اليهودي يف فلسطني. وأقام عّدة  بنوك ومصارف يف أنحاء مختلفة من أوروبا. وقام بدعم مايل ولوجستي لحركة االستيطان 

مشاريع اقتصادية أبرزها معارص النبيذ يف مستعمريت زخرون يعقوب وريشون لتسيون. واشرتى مساحات شاسعة من األرايض 

يف فلسطني وحولها ورثته الحقا لصالح دولة إرسائيل. وُأرسل وعد بلفور باسمه شخصيا لكونه رئيسا لالتحاد الصهيوين العاملي. 

توىف يف العام ١٩٣٤، ورضيحه يف زخرون يعقوب. 

القومية«اتسل»)، كالوزنر، تل ابيب،  ٣٥ دافيد نيف، معراخوت هرئغون هتسفايئ هلئومي (معارك املنظمة العسكرية 

١٩٦٥، الجزء األول، ص ٥١(بالعربية).

بولنــدا يف  ولــد  العامليــة.  الصهيونيــة  الحركــة  رؤســاء  وأحــد  صهيــوين  وزعيــم  كاتــب  ســوكولوف،  ناحــوم   ٣٦
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يف العام ١٨٥٩. دعم آراء هرتسل ودعا إىل نرش الفكر الصهيوين يف أوساط الجاليات اليهودية يف كل مكان. قام برتجمة رواية 

هرتسل «التنويالند» إىل العربية عن األملانية يف العام ١٩٠٦، وأطلق عليها اسم «تل ابيب» تيمنا بإقامة أول مدينة عربية يف 

فلسطني. وتوىل منصب رئيس املنظمة الصهيونية العاملية يف مطلع الثالثينيات. تويف يف لندن العام ١٩٣٦. 

٣٧ آحاد هعام، اسم مستعار للكاتب العربي اشري تسفي غينزبرغ. ولد يف العام ١٨٥٦ يف كييفـ  اوكرانيا. نرش مقاالت كثرية 

بعنوان «ليست هذه الطريق» تعرض فيها لحالة املجتمع اليهودي وكيفية مواجهة التحديات املعارصة يف الشتات اليهودي. 

وأعلن عن رضورة تأسيس مركز روحاين لرعاية الثقافة اليهودية، ونادى بتيار الصهيونية الروحانية قبل اتخاذ خطوات سياسية 

وعملية. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٢٢ واستقر يف تل ابيب. ونرش سلسلة من املقاالت والكتب، من أبرزها: «بني التدين 

والعلامنية»، «املايض واملستقبل»، «تقليد واندماج»، «كاهن ونبي»، وغريها. توىف يف العام ١٩٢٧. 

٣٨ دافيد بن غوريون، أحد ابرز زعامء الحركة الصهيونية. ساهم يف تأسيس منظمة الهاغاناه، وقادها يف الفرتة الواقعة بعد 

إعالن قرار التقسيم إىل مرحلة اإلعالن عن إقامة دولة إرسائيل، حينها اصدر قانونا بحل كافة التنظيامت العسكرية اليهودية 

وتوحيدها يف الجيش اإلرسائييل تحت قيادة واحدة. كان من ابرز نشيطي املنظمة الصهيونية العاملية. وقاد حزب مباي فرتة 

من الزمن ورئس الحكومة اإلرسائيلية من ١٩٤٨ وحتى ١٩٦٣، حني أعلن اعتزاله الحياة السياسية، إال أنه عاد للعمل السيايس 

مؤسسا حزبا جديدا عرف باسم «رايف» ولكنه مني بفشل ذريع، فقرر يف ١٩٧٠ االعتزال نهائيا. توىف يف سديه بوكري يف النقب 

يف العام ١٩٧٣.

٣٩ الياهو غولومب، من زعامء حزيب احدوت هعفودا ومباي ومؤسس منظمة الهاغاناه. ولد يف روسيا يف العام ١٨٩٣. 

وهاجر إىل فلسطني يف ١٩٠٩. ولعب دورا بارزا يف تأسيس منظمة الباملاح وتجنيد يهود للجيش الربيطاين خالل الحرب العاملية 

الثانية. توىف يف تل ابيب يف العام ١٩٤٥.

٤٠ دوف هوز، من نشطاء وقياديي الحركة العاملية العربية يف فلسطني. ولد يف روسيا يف العام ١٨٩٤. شارك غولومب يف 

تأسيس حزب احدوت هعفودا. وكان من طالئعيي الطريان العربي، وقتل يف حادث طائرة هو وأفراد أرسته يف العام ١٩٤٠. 

أطلق اسمه عىل مطار تل ابيب.

٤١ نيف، مصدر ذكر سابقا، ص ٦٥.

٤٢ محارب، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٣. شكل اليهود من أصل بريطاين قرابة ٨٪، ومن أصل أمرييك قرابة ٣٤٪ ومن الييشوف 

يف فلسطني حوايل ٣٠٪ والبقية من كندا وأمريكا الجنوبية.

٤٣ هنالك عرشات الكتب والدراسات التي صدرت بالعربية حول الهاغاناه من عدة نواح، تأسيسها وطرحها األيديولوجي 

وتنظيمها العسكري ودورها يف احتالل القرى واملدن الفلسطينية ومساهمتها يف تأسيس دولة إرسائيل. واستعنا لكتابة هذا 

.لكسيكون كواح همغني  ناؤور وآخرون  أولية ودراسات تحليلية، من أهمها: مردخاي  الهاغاناه مبصادر  الفصل عن منظمة 

ألعضاء  القطرية  املنظمة  مع  بالتعاون  اإلرسائيلية  لدفاع  ا  وزارة  إصدار  «الهاغاناه»)،  الدفاع  قوة  (معجم  «ههاغاناه» 

(كتاب  ههاغاناه  تولدوت  سيفر  وآخرون،  سلوتسيك  ويهودا  افيغور  شاؤول  وكتاب  ١٩٩٤(بالعربية).  ابيب،  تل  الهاغاناه، 

اإلرسائيلية ـ  الصهيونية  الرواية  عن  عبارة  وهو  ـ  ١٩٧٢(بالعربية)  معراخوت،  إصدار  مجلدات،  مثانية  الهاغاناه)،  تاريخ 



٧٤

لنشاط الهاغاناه مع الرتكيز عىل أحداث العام ١٩٤٨ بصورة تفصيلية. وكتاب يغآل عيالم، ههاغاناه ـ هديرخ هتسيونيت ال 

هامغن (الهاغاناه ـ الطريق الصهيونية إىل الدفاع)، إصدار زمورا ـ بيتان ـ مودان، تل ابيب، ١٩٧٩. مائري باعيل، من ههاغاناه 

تلمي،  افرايم   . ١٩٧٦(بالعربية)  ابيب،  تل  مودان،  ـ  بيتان  ـ  زمورا  إصدار  الدفاع)،  إىل جيش  الهاغاناه  (من  هاغاناه  لتسفا 

ابيب،  تل  الستة)،  األيام  حرب  حتى  هشومري  من  ورسالة:  (دفاع  هياميم  شيشت  ملحيمت  عاد  مهشومري  فشيالح:  مجني 

١٩٦٨(بالعربية). واستعنا أيضا بدراسة محارب، مصدر ذكر سابقا. وهنالك معلومات تفصيلية ووثائق وصور وخرائط تخص 

. www.hagana.co.il/info/hi_show.aspx :نشاطات الهاغاناه وقيادييها عىل موقع املنظمة عىل االنرتنت، كالتايل

٤٤ انظر باعيل، من الهاغاناه إىل جيش الدفاع، مصدر ذكر سابقا، ص ١٩.

٤٥ يرسائيل شوحاط، من نشطاء بوعايل تسيون، ولد يف بولندا يف العام ١٨٨٦.هاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٠٤ وساهم يف 

العام ١٩٠٧  يف إقامة منظمة بارغيورا. اعتقل هو وزوجته مانيا عىل يد السلطات الرتكية خالل الحرب العاملية األوىل بتهمة 

الهاغاناه وأقام  العاملية األوىل. وانشق عن  الحرب  الهاغاناه بعد  االنتساب إىل تنظيم غري رشعي. وهو من مؤسيس منظمة 

تنظيام متشددا كثريا أطلق عليه اسم «هكيبوتس» إال أنه أعلن عن تفكيكه وعاد إىل صفوف الهاغاناه يف العام ١٩٢٩. توىف 

يف تل ابيب يف العام ١٩٦١. أما زوجته مانيا شوحاط فولدت يف العام ١٨٧٩ يف روسيا. وهاجرت إىل فلسطني يف العام ١٩٠٤. 

وكانت من املبادرين األوائل إىل تأسيس تنظيم هشومري. وسافرت إىل الواليات املتحدة لجمع تربعات من الجاليات اليهودية 

لرشاء أسلحة ملنظمة الهاغاناه. وشاركت زوجها يف تأسيس وتفعيل تنظيم «هكيبوتس». وقامت بعقد عدة صفقات لرشاء 

أسلحة من الواليات املتحدة خاصة يف األربعينيات. توفت يف تل ابيب يف العام١٩٦١.

٤٦ يشري باعيل يف كتابه من الهاغاناه.... إىل محاوالت خلق توازن بني تيارين يف الهاغاناه: االول ينادي بإتباع خط سيايس 

والثاين ينادي بإتباع خط عسكري متشدد. مصدر ذكر سابقا، ص ٢٤ وص ٢٥.

ويهودا  دينور  تسيون  بن  وكتاب   .٢٠٥  -١٤٤ سابقا، ص ص  ذكر  محارب، مصدر  يراجع  «السيزون»  موضوع  ٤٧ حول 

الهاغاناه، مصدر ذكر سابقا، املجلد الخامس ص ٥٣٩ وما بعدها (بالعربية). وكتاب ياهاف، طهارة  سلوتسيك، كتاب تاريخ 

مستقل)،  يهودي  جيش  عتساميئ(نحو  يهودي  لتسافا  برنر،  اوري  ١١٩-١٢٩(بالعربية).  سابقا، ص ص  ذكر  مصدر  السالح.. 

الكيبوتس املوحد يف الهاغاناه، ١٩٣٩-١٩٤٥، ياد طبنكني، ١٩٨٥(بالعربية)، ص ص ٤٣٥-٤٤٣.

٤٨ محارب، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٢٠٧-٢٦٥.  يهودا باور، ديبلوماتيا ومحتريت مبدينيوت هتسيونيت ١٩٣٩-١٩٤٥( 

ديبلوماسية وحركات رسية يف السياسة الصهيونية ١٩٣٩-١٩٤٥)، مكتبة العامل ـ مرحافيا، ١٩٦٦(بالعربية). يعقوب شافيط 

(محرر)، مأفاك ـ مريد ـ مري؛ همدينيوت هربيطيت فهتسيونيت فهأمفاك عم بريطانيا ١٩٤١- ١٩٤٨(رصاع ـ عصيان ـ مترد؛ 

السياسة الربيطانية والصهيونية والرصاع مع بريطانيا) مركز زملان شزار ـ القدس، ١٩٨٧(بالعربية).

٤٩ مــويش ســنيه، أحــد زعــامء الصهيونيــني العموميــني وحــزب مبــام ثــم الحــزب الشــيوعي اإلرسائيــيل. ولــد
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يف بولنــدا يف العــام ١٩٠٩. ودرس الطــب إال انــه كان ميــاال إىل النشــاطات السياســية الصهيونيــة. شــارك يف تأســيس منظمــة 

الپاملــاح، وكان عضــوا يف اللجنــة القوميــة الصهيونيــة. وتــوىل مهــام قياديــة خــالل حــرب العــام ١٩٤٨. ودخــل إىل الكنيســت 

عــدة دورات. تــويف عــام ١٩٧٢.

٥٠ يرسائيل غالييل، من قياديي منظمة الهاغاناه وحركة الكيبوتسات والحركة العاملية مپام ثم حزب العمل. ولد يف العام 

١٩١١ يف اوكرانيا، وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩١٤ مع ُأرسته. شارك يف تأسيس منظامت الپاملاح والچدناع، وتوىل رئاسة الهيئة 

العامة ملنظمة الهاغاناه عشية حرب ١٩٤٨. وقعت بينه وبني بن غوريون خالفات فكرية وتنظيمية حادة، ما دفعه إىل ترك 

العمل السيايس لفرتة معينة. وضع وثيقة تحمل اسمه بخصوص تقديم تنازالت للعرب تتعلق بانسحاب إرسائيل من األرايض 

التي احتلتها يف العام ١٩٦٧. دخل إىل الكنيست اإلرسائييل يف عدة دورات، وأشغل مناصب وزارية عدة.  تويف يف العام ١٩٨٦.

٥١ مناحيم بيغني، من زعامء منظمة اتسل اإلرهابية، ومن مؤسيس حزب حريوت ثم الليكود. ولد يف العام ١٩١٣ يف بولندا. 

ونشط يف الهيئات السياسية اليهودية ـ الصهيونية يف بولندا وغريها من الدول األوروبية. توىل منظمة اتسل وإعادة تنظيم 

صفوفها ووضع سلسلة من خطط العمليات اإلرهابية ضد مواقع وشخصيات بريطانية وفلسطينية. ومن أشهر العمليات التي 

قام بها ليل الجسور يف ١٩٤٦ حيث دمر أعضاء من هذه العصابة عرشات الجسور يف أنحاء مختلفة من فلسطني، وقام أيضا 

باملشاركة يف مجزرة دير ياسني. 

حل تنظيمه يف العام ١٩٤٨ وادمج يف الجيش اإلرسائييل، فانتقل بيغني إىل النشاط لسيايس، حيث كان زعيام للمعارضة يف 

الكنيست اإلرسائييل حتى وصول حزبه إىل الحكم يف العام ١٩٧٧. وقع عىل اتفاقيات تسوية مع أنور السادات الرئيس املرصي 

السابق. وقام الجيش اإلرسائييل بتدمري مفاعل متوز العراقي يف  ١٩٨١عندما كان بيغني رئيسا للوزراء. وتورط جيشه يف الحرب 

يف لبنان، ما أدى إىل اعتزاله الحياة السياسية بشكل مفاجئ يف العام ١٩٨٣ إىل حني وفاته يف العام ١٩٩٢.  

٥٢ نتان يلني، من قياديي ونشيطي عصابة لحي. انضم يف صباه إىل منظمة بيتار وتقرب من مناحيم بيغني فانضم إىل 

عصابة اتسل، وأنشأ عدة خاليا تخريبية يف بولندا وفلسطني. وساهم يف تأسيس عصابة لحي وشدد عىل رضورة محاربة االنكليز 

وأجرى سلسلة من االتصاالت مع أملانيا النازية لنيل مكاسب سياسية. اعتقل عدة مرات عىل يد السلطات الربيطانية االنتدابية 

ينفذ. شارك  الحكم مل  أن  إال  أعوام،  بالسجن مثانية  العام ١٩٤٨ وحكم عليه  برنادوت يف  الكونت  بقتل  واتهم  يف فلسطني. 

لفرتة معينة، خاصة يف السنوات األوىل لقيام إرسائيل يف الحياة السياسية إال انه اعتزل الحياة السياسية. وكان من دعاة إقامة 

دولة فلسطينية بعد حرب حزيران ١٩٦٧، والتقى مع عدد من القياديني الفلسطينيني وسعى إىل تأسيس قامئة السالم لخوض 

انتخابات الكنيست السابعة بهدف التأثري عىل صنع القرار السيايس إال أن هذه القامئة مل تعرب نسبة الحسم القانونية. تويف يف 

تل ابيب يف العام ١٩٧٩.

 .٨٩٨ وص   ٨٩٨ ص  الثـــاين،  القســـم  ســـابقا،  ذكـــر  مصـــدر  الهاغانـــاه،  تاريـــخ  كتـــاب  سلوتســـيك،   ٥٣

شـــافيط،  يعقـــوب   .٣٦ ســـابقا، ص  ذكـــر  مصـــدر  نيـــف،   .١٣٣  -١٣٠ ســـابقا، ص ص   ذكـــر  مصـــدر  ياهـــاف، 

الصيـــد؛  ١٩٣٧-١٩٤٧(موســـم  ألرغـــوين همحتـــريت  همؤرغـــان  هييشـــوف  بـــني  هعيمـــوت  هتســـايد؛  عونـــات 
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املواجهـــة بـــني الييشـــوف وبـــني الييشـــوف املنظـــم ملنظـــامت العصابـــات)، إصـــدار هـــادار، تـــل ابيـــب، ١٩٧٦، ص ص 

١١٣٠-١٣٤(بالعربيـــة) . 

٥٤ يستعرض مائري باعيل يف كتابه هتبتحوت كواح همغني هعفري ١٩٠٧-١٩٤٨(تطور قوة الدفاع العربية، ١٩٠٧-١٩٤٨)، 

اليهودية  العسكرية  التنظيامت  ظهور  مراحل  ١٩٨٩(بالعربية)   ابيب،  تل  اإلرسائييل،  الجيش  إلذاعة  الجامعي  البث  إصدار 

وتطورها خالل فرتة االنتداب الربيطاين، مشريا إىل االستفادة من وجود االنكليز لجني مكاسب سياسية وعسكرية.  

٥٥ انظر كتاب باعيل، من الهاغاناه إىل جيش الدفاع، مصدر ذكر سابقا، الفصالن الثاين عرش والثالث عرش. 

٥٦ نحيل القارئ، ليس من باب الحرص، إىل كتاب كامل محمود خلة، فلسطني واالنتداب الربيطاين (١٩٢٢-١٩٣٩)، املنشأة 

العامة للنرش والتوزيع واإلعالن، طرابلس الغرب ـ ليبيا، الطبعة الثانية، ١٩٨٢، الفصالن الرابع والخامس. وكتاب عبد الفتاح 

العوييس، جذور القضية الفلسطينية (١٧٩٩-١٩٢٢) دار الحسن للطباعة والنرش، الخليل، ١٩٢٢. وهناك مصادر أُخرى كثرية مبا 

يتعلق والعرض التاريخي من وجهة نظر فلسطينية وعربية، فاعتمدنا مجموعة منها يف دراستنا هذه.  

أنحاء  العمليات اإلرهابية ضد فلسطينيني يف مختلف  ٥٧ يستعرض ياهاف يف كتابه «طهارة السالح» سلسلة كبرية من 

فلسطني يف فرتة االنتداب الربيطاين. راجع كتابه املذكور، ص ص ٤١-٥٠.

التالية: ١١٦ قتيًال فلسطينًيا و ١٣٣ قتيًال يهودًيا، و٢٣٢  الفلسطينية والصهيونية إىل األرقام  التاريخية  ٥٨ تشري املصادر 

جريًحا فلسطينًيا و ٣٣٩ جريًحا يهودًيا. ُينظر موضوع «ثورة الرباق» عىل موقع املوسوعة الحرة، ويكيبديا.

٥٩  عبد الوهاب الكيايل، تاريخ فلسطني الحديث، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ١٩٩٠، ص ١٩٨. مصطفى 

العبايس، صفد يف عهد االنتداب الربيطاين ١٩١٧-١٩٤٨؛ دراسة اجتامعية وسياسية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، 

٢٠٠٥، الفصل الثامن ص ص ١٨٣-٢٠٨.  يهودا سلوتسيك وآخرون، كتاب تاريخ الهاغاناه، مصدر ذكر سابقا، املجلد الثاين ص 

 .٣٠١

الصهيوين  األرشيف  يراجع ملف رقم A١/٢٣٩ يف  واليهود يف مدينة صفد  الفلسطينيني  بني  املواجهات  انتشار  ٦٠ حول 

املركزي، تحت عنوان «رسالة من يهود صفد إىل املندوب السامي».

مؤسسة   ،١٩١٧-١٩٤٨ فلسطني  يف  السياسية  واملؤسسات  القيادات  الحوت،  نويهض  بيان  كتاب  إىل  القارئ  نحيل   ٦١

الدراسات الفلسطينية، بريوت، ١٩٨١. 

٦٢ خالصة تقرير اللجنة امللكية لفلسطني بتاريخ ٧ متوز ١٩٣٧، بالغ رسمي رقم ٣٧/٩. 

٦٣ «خطة افنري»، عىل اسم اليميلخ افنري(١٨٩٧-١٩٥٧)، ولقب «زليغ» يف منظمة الهاغاناه. تدرب عىل استعامل السالح يف 

عدد من الكيبوتسات يف فلسطني ويف ايطاليا. وضع خطة دفاعية هجومية شاملة يف العام ١٩٣٧، وتوىل قيادة منطقة تل ابيب 

يف الهاغاناه. حول تفاصيل هذه الخطة انظر كتاب ايالن بابه، التطهري العرقي يف فلسطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

بريوت، ٢٠٠٧. ص ٣٧.  

٦٤ شــاؤول دغــان، هبــوش، بلوغــوت هســاديه شــل ارغــون ههاغانــاه (الكتائــب امليدانيــة التابعــة للهاغانــاه)، 

وزارة الدفــاع بالتعــاون مــع مركــز تاريــخ قــوة الدفــاع «الهاغانــاه» عــىل اســم يرسائيــل غاليــيل، تــل ابيــب، ١٩٩٥.
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يســتعرض دغــان بصــورة تفصيليــة العوامــل والدوافــع التــي أّدت إىل تأســيس هــذه الكتائــب وتطورهــا واألدوار التــي قامــت 

بهــا ونهايتهــا. 

٦٥ انظر بابه، مصدر ذكر سابقا، ص ٦٩.

٦٦ اورد تشارلز فينغيت، رجل عسكري بريطاين متعاطف املرشوع الصهيوين. ولد يف الهند يف العام ١٩٠٣. وأثناء خدمته 

العسكرية يف فلسطني قام بتأسيس فرق عسكرية ملحاربة الثوار الفلسطينيني، وانخرط يف صفوفها بريطانيون ويهود، غالبية 

اليهود كانت من منظمة الهاغاناه. قتل يف حادث تحطم طائرة يف العام ١٩٤٤. 

٦٧ انظر بابه، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٢٤-٢٦. 

٦٨ تسمية تطلق عىل مرشوع إقامة ٥١ مستوطنة زراعية يهودية (بعض املصادر تذكر ٦٠ مستوطنة ـ كتاب «لكسيكون 

كواح ههاغاناه» مثال ص ١٦٠) محاطة بأسوار وأبراج مراقبة يف مواقع مختلفة من فلسطني يف فرتة الثورة الفلسطينية بني 

العامني ١٩٣٦ و ١٩٣٩.  أّما الدوافع إلقامتها لتوفري حامية لها من هجامت الثوار الفلسطينيني وإليواء مهاجرين يهود مل يحصلوا 

عىل تأشريات لدخول فلسطني من قبل السلطات االنتدابية. وساهمت مؤسسات الييشوف عىل مختلف تياراتها يف إقامة هذا 

النوع من املستوطنات. ويتفق مؤرخو هذه املرحلة من الصهيونيني أن مستوطنة «كفار حطني» بالقرب من طربيا هي األوىل 

من هذا النوع. ملزيد من املعلومات ُيراجع موقع الهاغاناه عىل االنرتنت، وكذلك موقع املوسوعة الحرة ويكيبديا.

٦٩ حنة سنش، شاعرة يهودية ومظلية، ولدت يف هنغاريا يف العام ١٩٢١. وهاجرت إىل فلسطني يف العام ١٩٣٩، وانضمت 

إىل مجموعة من املظليني اليهود التي قامت بتنفيذ سلسلة من عمليات التخريب ضد مواقع نازية يف أوروبا. وألقى النازيون 

وأسطورة  رواية  كثرية كجزء من صناعة  وروايات  العام ١٩٤٤. وحيكت حولها قصص وخرافات  وأعدموها يف  عليها  القبض 

البطولة والتضحية اإلرسائيلية.

٧٠ راجع بابه، مصدر ذكر سابقا، ص ٣٧ وص ٩٢. وراجع أيضا لكسيكون كواح همغني (بالعربية) ، مصدر ذكر سابقا، حول 

تفاصيل الخطة ص ص ٤٢٦-٤٢٨. 

٧١ «پاتريا»، اسم سفينة استخدمت لنقل مهاجرين يهود من أوروبا إىل فلسطني. وقررت بريطانيا إبعاد املهاجرين الذين 

كانوا عىل متنها يف نهاية العام ١٩٤٠ إىل جزيرة ماوريشيوس، وملنع تنفيذ هذا القرار الربيطاين بادر عدد من أفراد الهاغاناه إىل 

تعطيل محركات السفينة الراسية يف ميناء حيفا. إال أن السفينة غرقت بعد إبحارها فقتل ٢٦٠ مهاجرا يهوديا كانوا عىل متنها، 

أما الناجون فانتشلوا واعتقلوا يف معسكر عتليت ثم أطلق رساحهم بعد سنة تقريبا بتوسط من قيادات املنظمة الصهيونية 

العاملية. 

٧٢ وضع كوماندو من الهاغاناه لغاًم كبريًا يف بطن السفينة بحيث ال يؤدي إىل غرقها بل إلحاق رضر بها. ولكن السفينة من 

شدة االنفجار غرقت ولقي عدد من ركابها املهاجرين مرصعهم، وفضحت العملية.

الباملاح نحيل القارئ إىل كتاب قائد هذه املنظمة يغآل الون، معراخوت هبلامح، مچاموت وماعاس  ٧٣ حول عمليات 

(معارك الباملاح، توجهات وأعامل)، هكيبوتس همئوحاد، تل ابيب، ١٩٦٥. وكتاب يرسائيل غالييل، ريشونيم متيد؛ بريك مفو 

لسيفر هباملاح (األوائل دامئا؛ فصول توطئة لكتاب الباملاح)، هكيبوتس همئوحاد، تل ابيب، ١٩٦٣.زروبابل جلعاد (محرر)، 

ابيب، ١٩٦٣(جزءان)،  تل  باالشرتاك مع هكيبوتس همئوحاد،  الباملاح  أعضاء  الباملاح)، إصدار منظمة  (كتاب  سيفر هباملاح 

(بالعربية).
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٧٤ حول املواجهات بني الهاغاناه واالنكليز يف فلسطني بني ١٩٤٥ و ١٩٤٧ يراجع بابه، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٣١ ـ ٣٢.

٧٥ لكسيكون قوة الدفاع، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٧٢. تحولت مجلة «معراخوت» بعد إقامة الجيش اإلرسائييل يف العام 

١٩٤٨ إىل النرشة اإلعالمية األساسية لهذا الجيش. 

٧٦ لكسيكون قوة الدفاع، مصدر ذكر سابقا، ص ٣٧٢. قررت إدارة الييشوف إغالق هذه املحطة فور دخول ايطاليا الحرب 

العاملية الثانية إىل جانب أملانيا، وكان الهدف من ذلك مساعدة بريطانيا وعدم إزعاجها ريثام تضع الحرب أوزارها. وجددت 

اإلذاعة عملها يف الرابع من ترشين األول عام ١٩٤٥.

٧٧ راحيل ينئيت، كاتبة عربية وناشطة سياسيا يف حركة هشومري ثم يف حزيب بوعايل تسيون والعمل. ولدت يف العام ١٨٨٦ 

يف اوكرانيا. تزوجت اسحق بن تسفي الذي أشغل الحقا منصب ثاين رئيس لدول إرسائيل. توفيت يف العام ١٩٧٩.

٧٨ مويش سميالنسيك، كاتب عربي. ولد يف العام ١٨٧٤ يف كييف ـ اوكرانيا. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٨٩١ واستقر يف 

مستعمرة رحوبوت. نرش مقاالت أدبية ونقدية يف عدد من الصحف العربية يف فلسطني مثل همليتس وهأرتس وهشيلواح. 

لييشوف»، «يف حقول  اريخ  كتبه: «فصول يف  كييمت. من  الكرين  لصالح  النقب  أراض يف  وشارك يف عملية وصفقات رشاء 

اوكرانيا»، «نهضة وكارثة»، توىف يف العام ١٩٥٣. وهو والد الكاتب س. يزهار.

٧٩ حول ظهور وتطور منظمة الهاغاناه يراجع كتاب باعيل، من الهاغاناه إىل جيش الدفاع، مصدر ذكر سابقا، الفصل األول 

من القسم األول، ص ص ١٥-٢٣.

٨٠ دوف غيفني، ولد يف اوكرانيا يف العام ١٨٩٤. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٠٦. وانخرط يف صفوف الرشطة االنتدابية 

مدة من الزمن. وعني عضوا يف القيادة القطرية للهاغاناه بني ١٩٣١و ١٩٤٠. ساهم يف تطوير الصناعات العسكرية يف الهاغاناه. 

تويف يف العام ١٩٧٥.

٨١ يعقوب دوري، ولد يف روسيا عام ١٨٩٩. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٠٥. درس يف مدرسة ريئايل بحيفا. من مؤسيس 

للهاغاناه يف  العام ١٩٤٦ حني عني مندوبا  للهاغاناه حتى  العامة  البارزين، عني رئيسا لهيئة األركان  الهاغاناه واحد قيادييها 

الواليات املتحدة بهدف عقد صفقات لرشاء أسلحة للمنظمة لخوض حربها ضد الفلسطينيني والدول العربية. وعني رئيسا لهيئة 

األركان العامة للجيش اإلرسائييل عند تأسيسه يف العام ١٩٤٨، وبقي يف منصبه هذا حتى العام ١٩٤٩ حني انتخب رئيسا ملعهد 

العلوم التطبيقية التخنيون يف حيفا. تويف يف العام ١٩٧٣.

ابيب،  تل  (الرشاء يف ١٩٤٨)، معراخوت،  بتشاح  ليونارد ساليرت، هريخش  كتاب  يراجع  األسلحة  ٨٢ حول صفقات رشاء 

املوغ،  دورون  كتاب  وكذلك  املتحدة.  الواليات  من  األسلحة  عىل صفقات رشاء  الكتاب  هذا  واضع  يشدد  ١٩٨١(بالعربية). 

يستعرض  ابيب، ١٩٨٧.  تل  معراخوت،  املتحدة ١٩٤٥-١٩٤٩)،  الواليات  بأرتسوت هربيت ١٩٤٥-١٩٤٩(الرشاء يف  هريخش 

واضع هذا الكتاب الطرق الرسية التي استعملتها قيادة الهاغاناه يف إبرام صفقات رشاء األسلحة يف الواليات املتحدة يف الفرتة 

الزمنية املشار إليها، ومساهمة هذه األسلحة يف حسم النرص لليهود يف فلسطني.  

٨٣  حــول حجــم صفقــات رشاء الســالح ومشــاريع تهريــب كميــات مــن الذخــرية نحيــل القــارئ إىل موضــوع
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 «الصفقات» يف لكسيكون كواح همغني ص ص ٣٨٦-٣٩٠، حيث تتوفر تفاصيل كثرية بهذا الشأن.

٨٤ تأسست «تعاس» ـ الصناعات العسكرية يف العام ١٩٣٣ لتزويد منظمة الهاغاناه مبا تحتاج إليه من سالح، وملا ُأقيمت 

إرسائيل أصبحت تعاس املزود الرئييس لجيش إرسائيل. تفاصيل كثرية حول تأسيس شبكات مصانع السالح التابعة للهاغاناه 

تحت اسم «تعاس» يف لكسيكون همغني... مصدر ذكر سابقا، ص ص ٤٣٩-٤٤٢.

٨٥ يهودا ارازي، ولد يف بولندا يف العام ١٩٠٧ وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٢٤ وانخرط يف صفوف الرشطة االنتدابية 

بطلب من منظمة الهاغاناه. وملا رسح من الرشطة سافر إىل بولندا حيث عقد صفقات لرشاء السالح لصالح الهاغاناه. وعني 

رئيسا لدائرة رشاء السالح يف الهاغاناه بني ١٩٤١ و ١٩٤٣. ثم سافر إىل الواليات املتحدة لعقد صفقات لرشاء أسلحة ثقيلة منها 

طائرات ومدافع. توىف يف العام ١٩٥٩.

٨٦ عن هذه الرشكة ودورها يف تطوير أسس سالح الجو، أنظر يف لكسيكون همغني... مصدر ذكر سابقا، ص ٢٢ وص ٢٣.

٨٧ راجع املادة عن تعاس يف لكسيكون همغني... ص ٤٤٠ حيث توجد معلومات تفصيلية عن كميات السالح التي جمعتها 

قيادة منظمة الهاغاناه.

٨٨ لكسيكون كواح همغني... ص ٤٤١. 

٨٩ حاييم سالفني، ولد يف روسيا يف العام ١٩٠٢. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٢٤. وشارك يف إقامة محطة توليد الكهرباء 

يف الباقورة عند نهر األردن. ثم شارك يف إقامة محطة توليد الكهرباء «ريدينغ» يف تل ابيب. وساهم إىل جانب عمله املهني يف 

تأسيس الصناعات العسكرية «تعاس» وتطويرها. وسافر إىل الواليات املتحدة مبارشة بعد الحرب العاملية الثانية وعقد سلسلة 

من الصفقات الرسية لرشاء السالح للهاغاناه. وبعد إقامة إرسائيل شارك يف تأسيس الصناعات العسكرية املتقدمة. تويف يف 

العام ١٩٨٠.

٩٠ «جعارة»، قاعدة تدريب تابعة للهاغاناه، ُأٌقيمت يف العام ١٩٣٧. وتقع بالقرب من مستعمرة راموت منشيه، وبالقرب 

الشبيبة  لتدريب  القاعدة حتى يومنا هذا  العام ١٩٤٨. وتستعمل هذه  التي ُهجر أهاليها يف  الفلسطينية  من قرية املنيس 

اليهودية عىل استعامل السالح متهيدا النخراطهم يف الجندية رسميا.

٩١ اعرتفت القيادة العامة الربيطانية بصورة غري رسمية بالباملاح، ما أعطى هذه املنظمة رشعية للعمل ضد الفلسطينيني 

خالل الحرب العاملية الثانية وبعدها مبارشة. انظر الفصل الخاص بالباملاح يف لكسيكون كواح همغني... ص ٣٤٩. وارشنا سابقا 

إىل مجموعة من املراجع التي ميكن االستعانة بها ملزيد من املعلومات حول هذه املنظمة. ويدير أعضاء سابقون يف املنظمة 

 . www.palmach.org.il :موقعا عىل االنرتنت

٩٢ لكسيكون كواح همغني... مصدر ذكر سابقا، ص ٣٤٩ وص ٣٥٠.

٩٣ لكسيكون كواح همغني... مصدر ذكر سابقا، ص ٤٥٠. وكتاب جمليئيل كوهني، همستعربيم هريشونيمـ  سيبورا شل همحالكا 

هعرافيت شل هباملاح (املستعربون األوائلـ  قصة الدائرة العربية يف الباملاح)، إصدار جمعية بحث قوة الدفاع عىل اسم يرسائيل 

غالييل ووزارة الدفاع، تل ابيب،  ٢٠٠٢(بالعربية)، خاصة الفصل الخامس الذي يستعرض تأزم العالقات بني االنكليز وبني الباملاح 

بعد أن زال الخطر األملاين من جهة سورية ولبنان. والكتاب بشكل عام يستعرض عملية إعداد عنارص من الباملاح للمستقبل، خاصة 
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وتصفيات. جوين  وقتل  استخبارية  لعمليات  ليكونوا جاهزين  الفلسطينيني  العرب  وتقاليد  وعادات  العربية  اللغة  تعليمهم 

املركز  ـ  (مدار  إرسائيلية،  قضايا  يف  مهامته؟»،  هي  وما  املستعرب  أعدوا  كيف  والجرائم،  البدايات  «املستعربون:  منصور، 

الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية يف رام الله) عدد ١٥، صيف ٢٠٠٤، ص ص ٦-٢٠.   

٩٤ يغآل ألون، ولد يف كفار تابور يف الجليل يف العام ١٩١٨. انضم إىل منظمة الهاغاناه وساهم يف تأسيس كيبوتس غينوسار 

عند شاطئ بحرية طربيا الغريب. توىل قيادة فرق املستعربني ثم رئيسا للباملاح يف العام ١٩٤٥. قاد كتيبة «يفتاح» خالل حرب 

١٩٤٨. دخل الكنيست اإلرسائييل من دورته الثالثة وحتى التاسعة، واشغل عدة مناصب وزارية، منها وزير العمل والرتبية 

ووزير الخارجية. وضع مرشوعا يحمل اسمه لتسوية الرصاع بني إرسائيل والفلسطينيني. تويف يف العام ١٩٨٠. 

٩٥ عبارة عن مجموعة كبرية من امللفات االستخبارية التي قامت بجمعها وحدات وفرق من املستعربني ومن «خدمة 

املخابرات» يف الهاغاناه حول القرى والبلدات العربية الفلسطينية. شملت هذه امللفات معلومات دقيقة جدا كعدد السكان 

يف القرية وإعداد املوايش وتفاصيل شخصية وسلوكية حول عدد كبري من ذوي النفوذ والسطوة يف هذه القرى. 

٩٦ ألعضاء املنظمة موقع عىل االنرتنت فيه معلومات عن تأسيس املنظمة وأعضائها ونشاطاتها خالل فرتة االنتداب، مع 

.www.etzel.org.il .مجموعة كبرية من الصور والوثائق

هلئومي  ـ هرئغون هتسفايئ  كيسرت، هئتسل  يوسف  بكتاب  استعنا  اتسل  وعمليات  نشاطات  وتطور  تأسيس  ٩٧ حول 

برئتس يرسائيل (االتسل ـ املنظمة العسكرية القومية يف أرض إرسائيل) وزارة الدفاع، تل ابيب، ١٩٩٣(بالعربية). نيف دافيد، 

معراخوت هرئغون هتسفايئ هلئومي (معارك املنظمة العسكرية القومية)، يف ستة أجزاء، إصدار معهد كالوزنر، تل ابيب، 

١٩٦٥-١٩٨٠بالعربية). وكتاب مناحيم بيغني، همريد (التمرد)، إصدار احيآصاف، القدس، ١٩٥٠(بالعربية)، وللكتاب ترجمة إىل 

العربية. 

٩٨ نرشت مؤلفات وكتابات زئيف جابوتنسيك يف ١٨ مجلدا بني عامي ١٩٥٧ و ١٩٦٣ (بالعربية).

٩٩ نفذت منظمة اتسل سلسلة من العمليات اإلرهابية واإلجرامية ضد فلسطينيني وانكليز يف القدس وتل ابيب ويافا. 

راجع جدوال حول هذه الجرائم يف كتاب ياهف، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٣٦-٥٠.

١٠٠ ابراهام شترين: مؤسس والقائد األول ملنظمة «لحي». ولد يف العام ١٩٠٧ يف بولندا. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٢٦. 

وانخرط يف خاليا إرهابية صغرية ثم يف صفوف الهاغاناه ثم ساهم يف تأسيس منظمة «اتسل». ووضع مخطًطا لتدريب ٤٠ ألف 

يهودي يف أوروبا ونقلهم إىل فلسطني للسيطرة عىل مفرتقات الطرق املركزية والرئيسية. 

الثانية  العاملية  الحرب  أملانيا ودعمها يف  تأييد  الييشوف الصهيوين يف فلسطني والعامل إىل  الصهيونية يف  ودعا املؤسسات 

اعتقاًدا منه أن األملان وحدهم يستطيعون تحقيق مرشوع إقامة دولة يهودية يف فلسطني. وجراء مواقفه هذه وغريها أعلنت 

السلطات االنتدابية عنه مطلوًبا للعدالة لتقدميه إىل املحاكمة، وخصصت جائزة مالية ملن يديل مبعلومات عنه. وبعد جهود 

استخبارية مكثفة ألقي القبض عليه عىل يد املخابرات الربيطانية ومتت تصفيته يف مطلع العام ١٩٤٢. ويدور نقاش حاد يف 

كل عام، عند اقرتاب ذكرى قتله، بخصوص الطرف الذي كان وراء عملية تصفيته، إذ منهم من يوجه أصابع االتهام إىل بعض 

الزعامء الصهيونيني. 
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١٠١ دافيد رزئيل، ولد يف العام ١٩١٠، وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩١٤. درس يف الجامعة العربية موضوعي الرياضيات 

والفلسفة. وانضم إىل الهاغاناه ثم انشق عنها وساهم يف تأسيس اتسل. وعني قائدا عاما عىل منظمة اتسل، ووضع سلسلة 

من مخططات تصفيات لقياديني انكليز. وأوقف العمليات ضد االنكليز خالل الحرب العاملية الثانية لكون أملانيا عدوا مشرتكا 

لليهود واالنكليز. أوفدته بريطانيا إىل العراق للمشاركة يف إخامد ثورة رشيد عايل الكيالين إال أنه قتل أثناء قصف مطار الحبانية 

يف ١٩٤١.

١٠٢ يعقوب مريدور، ولد يف بولندا يف ١٩١٣. وهو من قياديي اتسل وحريوت. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٣٢. عني 

قائدا ملنظمة اتسل بعد مقتل رزئيل. ونفته السلطات االنتدابية إىل اريرتيا العام ١٩٤٥ عىل خلفية قيامه بتنظيم عمليات 

إقامة دولة إرسائيل. دخل إىل  الهرب والتسلل إىل فلسطني عشية إعالن  أنه متكن من  إرهابية ضد فلسطينيني وانكليز، إال 

الكنيست العارشة  الكنيست اإلرسائييل من دورته األوىل وحتى السادسة يف قامئة حزب الحريوت. وعاد للعمل السيايس يف 

بدعوة من زميله مناحيم بيغني ليشغل وزيرا لالقتصاد يف حكومته. تويف يف تل ابيب يف العام ١٩٩٥.

١٠٣ كيسرت، مصدر ذكر سابقا، ص ص ١٠٧-١٢٠. يصف كيسرت العمليات التي نفذها أعضاء من اتسل ضد مواقع حكومية 

انتدابية يف حيفا ويافا، وتدمري منشآت مختلفة، منها خطوط حديدية قرب بنيامينا إىل الجنوب من مدينة حيفا.

١٠٤ يشري كيسرت يف كتابه املذكور سابقا إىل أنه بالرغم من الوحدة بني املنظامت الثالث إال أن الفجوات بينها كبرية جدا، 

خاصة يف الرؤية والتوجه نحو قضايا مصريية تخص الييشوف اليهودي، ويف منهجية العمل. إال أن إجامعا ساد املنظامت للعمل 

املشرتك من اجل غاية واحدة وهي إقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطني. ص ٩٨.

١٠٥ راجع ياهاف، مصدر ذكر سابقا، ص ص ١٣٠-١٣٤. كيسرت، مصدر ذكر سابقا، ص ص ١٠١-١٠٦.

١٠٦ يذكر كيسرت يف كتابه املذكور سابقا عملية إعدام ضابطني بريطانيني عىل يد اتسل يف نتانيا بعد محاكمتهام الصورية 

عىل يد عنارص من اتسل. ص ص ١٣٤-١٣٦.

١٠٧   يرسائيل ابشتاين، ولد يف فيلنا بروسيا يف العام ١٩١٤. انخرط يف صفوف حركة بيتار ثم يف اتسل. وقاد عددا من 

العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيني واالنكليز. اعتقلته السلطات االنكليزية إال انه حاول الهرب فقتل يف العام ١٩٤٦. 

١٠٨ ارييه بن اليعازر، ولد يف العام ١٩١٣ يف فيلنا بروسيا. وهاجر إىل فلسطني بعد الحرب العاملية األوىل. وانضم إىل حركة 

بيتار ثم اتسل. وانضم إىل قيادة اتسل يف العام ١٩٤٣ تحت إمرة مناحيم بيغني. نفته السلطات الربيطانية إىل اريرتيا إال أنه 

هرب وعاد إىل فلسطني عن طريق فرنسا. وشارك يف تأسيس حركة حريوت. ودخل إىل الكنيست اإلرسائييل يف عدة دورات.

١٠٩ الياهو النكني، ولد يف العام ١٩١٤ يف روسيا. انتقل إىل الصني مع عائلته يف أعقاب ثورة ترشين األول من العام ١٩١٧. وانضم 

إىل حركة بيتار ثم اتسل. وكان عضوا يف القيادة األوىل التسل يف العام ١٩٤٣. شارك يف عملية نسف فندق امللك داود يف القدس. ونفته 

السلطات الربيطانية إىل اريرتيا إال أنه هرب وعاد متسلال إىل فلسطني. عني قائدا لسفينة «التلينا»، إال أن بن غوريون، أول رئيس لحكومة
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إرسائيل، أمر باعتقاله مع عدد آخر من أعضاء اتسل. وبعد إطالق رساحه انضم إىل الجيش اإلرسائييل. ومارس مهنة املحاماة. 

ووضع كتابا عن السفينة املذكورة يف العام ١٩٦٧. 

١١٠ شلومو ليفي، ولد يف العام ١٩١٩ يف بيتاح تيكفا. انضم إىل صفوف الهاغاناه يف العام ١٩٣٦ ثم انتقل مع املنشقني 

إىل صفوف اتسل. عني قائدا التسل يف حيفا والشامل. نفته السلطات الربيطانية إىل اريرتيا إال أنه هرب وعاد بعد اإلعالن عن 

إقامة إرسائيل يف العام ١٩٤٨. وعمل محارضا يف كلية اآلداب يف الجامعة العربية بالقدس بعد أن نال لقب الدكتوراه منها. وله 

دراسات حول التنظيامت العسكرية الصهيونية.

١١١  يروحام ليفني، ولد يف العام ١٩١٩ يف بولندا. وهاجر مع عائلته إىل فلسطني يف العام ١٩٢٥ وعاش يف يافا. انضم إىل 

صفوف حركة بيتار ثم اتسل. وكان مسؤوال عن عمليات اتسل. وعني ضابطا للعمليات حيث رافق تنفيذ كل عملية إرهابية 

بحذافريها. شارك يف التخطيط والتنفيذ لعمليات تخريب خطوط السكك الحديدية جنويب فلسطني يف العام ١٩٤٦. وحكمت 

عليه السلطات الربيطانية بالسجن مدة ١٥ عاما إال أنه هرب من سجن عكا. دخل اىل عضوية الكنيست اإلرسائييل يف قامئة 

حريوت. تويف يف العام ١٩٩٢.  

١١٢ ابراهام لنداو، ولد يف العام ١٩١٦ يف كراكوف يف بولندا. وهاجر اىل فلسطني يف العام ١٩٣٥. وانضم إىل اتسل وقام 

بعدة عمليات إرهابية ضد فلسطينيني. درس الهندسة املعامرية يف التخنيون بحيفا. عني قائدا لحركة بيتار يف حيفا. وشارك 

يف تأسيس حركة حريوت. دخل إىل الكنيست من دورتها األوىل وحتى التاسعة. واشغل عدة مناصب وزارية. تويف يف ١٩٨١.

١١٣ عميحاي فاجلني، ولد يف العام ١٩٢٢ يف تل ابيب. انضم إىل الهاغاناه يف العام ١٩٣٩، ثم انتقل إىل اتسل مع مجموعة 

من املنشقني عن الهاغاناه. شارك يف عملية تفجري مكاتب حكومية يف مدينتي حيفا ويافا (مكاتب رضيبة الدخل ومقر قيادة 

براميل  العامة. وهو صاحب فكرة  القيادة  اتسل وعضوا يف مجلس  للعمليات يف  قائدا  يافا). وعني  الربيطانية يف  املخابرات 

املتفجرات التي أطلقت عىل عدة مواقع حكومية، وأشهرها مقر الرشطة واملخابرات الربيطانية يف حيفا. تويف يف العام ١٩٧٨.

١١٤ حول مجزرة دير ياسني نحيل القارئ إىل كتاب وليد الخالدي، دير ياسني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، 

.١٩٩٧

١١٥ يذكر الياس صنرب يف كتابه: التغييب ١٩٤٨ عن أسلوب اتسل يف نرش الرعب بني سكان حيفا بواسطة تجول سياراتهم 

يف األحياء العربية وإسامع أصوات بكاء وعويل نساء وأطفال مسجلة من دير ياسني، كجزء من عملية اإلرهاب النفيس لتهجري 

وترحيل الفلسطينيني..

١١٦ ادعى قياديو اتسل أنهم مل يعودوا يتحملون صليات الرصاص من يافا، خاصة من مئذنة جامع حسن بك، لذلك قرروا 

القيام بعملية احتالل يافا والتخلص من عبء الفلسطينيني. هذا ما أورده كيسرت يف وصفه العملية، يف كتابه املذكور سابقا، 

ص ص ١٥٦-١٥٨.

يف  ســتوكهومل  يف  ولــد  الســويدي.  األحمــر  الصليــب  تــرأس  ســويدي  ديبلومــايس  برنــادوت،  فولــك   ١١٧

لوقــف  اليهــود والعــرب  بــني  ليكــون وســيطا  املتحــدة  األمــم  قبــل منظمــة  اختــري مــن  قــد  العــام ١٨٩٥. وكان 

ومهــد  ،١٩٤٨ حزيــران   ١١ يف  األوىل  الهدنــة  إىل  وتوصــل  للنــزاع.  حــل  إىل  والتوصــل  بينهــام  املواجهــات 
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ملفاوضات رودوس، إال أنه اغتيل عىل يد عصابة شترين يف ١٧ ايلول ١٩٤٨.

١١٨ موقع منظمة لحي عىل االنرتنت: www.lehi.org.il . يحوي مجموعة من املستندات والصور والوثائق واإلصدارات 

املتعلقة بهذه املنظمة.

١١٩ تفاصيل حول عملية تصفية شترين ميكن مراجعتها يف كتاب ياهاف، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٩٦-١٠١.

١٢٠ اسحق شامري، ولد يف العام ١٩١٩ يف بولندا. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٣٥ وانضم إىل منظمة اتسل وشارك يف 

العديد من العمليات اإلرهابية التي نفذتها املنظمة ضد االنكليز والفلسطينيني. ثم التحق مبنظمة لحي اإلرهابية التي أسسها 

شترين. وهو املسؤول األول عن عملية اغتيال اللورد موين يف العام ١٩٤٤، والقي القبض عليه ونفي إىل اريرتيا إال انه هرب 

وعاد إىل فلسطني بعد اإلعالن عن إقامة دولة إرسائيل. 

وشارك يف عملية اغتيال الكونت برنادوت يف ايلول العام ١٩٤٨. وانضم إىل املوساد اإلرسائييل ونفذ سلسلة من العمليات 

االستخباراتية واإلرهابية. وانضم يف العام ١٩٧٠ إىل حركة حريوت ودخل الكنيست يف قامئتها. وتوىل عدة مناصب وزارية إىل 

أن كلف برئاسة الحكومة اإلرسائيلية يف أعقاب استقالة مناحيم بيغني من رئاستها يف العام ١٩٨٣. وتناوب مع شمعون برييس 

رئاسة الحكومة أثناء دورة الكنيست الحادية عرشة. وهو من معاريض اتفاقيات كامب دافيد بني إرسائيل ومرص، ومن الداعني 

إىل التمسك بأرض إرسائيل الكاملة. 

بولندا. وهاجر إىل فلسطني يف  اتسل يف  انضم إىل فرع  بولندا.  برنوفيتش يف  العام ١٩٢٠ يف  بناي، ولد يف  ١٢١ يعقوب 

العام ١٩٤٠. ثم انضم إىل منظمة لحي، وأقام لها فرعا يف مدينة حيفا العام ١٩٤٣. وشارك يف محاولة اغتيال املندوب السامي 

أيضا يف عملية  اغتيال ضابط مخابرات بريطاين كان يرتصد تحركات لحي. وشارك  العام ١٩٤٤. ونفذ عملية  ماك مايكل يف 

اغتيال مجموعة من املظليني االنكليز يف تل أبيب يف العام ١٩٤٧. وشارك يف عملية نسف الرسايا يف يافا، ومقر قيادة املقاومة 

الفلسطينية يف حيفا، ومحاولة فاشلة لتفجري مقر قيادة جيش اإلنقاذ يف مدينة نابلس. انخرط بعد توحيد املنظامت العسكرية 

يف الجيش اإلرسائييل، إىل وحدة الحرس املدين، ثم ملا تقاعد اصدر مجموعة من الكتب حول نشاطات منظمة لحي. 





الفصل الثاين
والدة الجيش اإلرسائييل
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يعالج هذا الفصل عدة مواضيع لها عالقة بوالدة الجيش اإلرسائييل، ومن أهمها:

بلورة الرؤية األمنية/ العسكرية الجديدة لدى دافيد بن غوريون ودالالتها ومعانيها وترجمتها عىل أرض • 

الواقع.

مراحل بناء وبلورة القوة العسكرية النظامية بكافة اذرعها ومنهجية تفعيلها خالل الحرب.• 

توحيد الجيش املؤلف من عدة منظامت يف قوة واحدة رسمية فوق سياسية عشية اإلعالن عن إقامة • 

دولة إرسائيل.

بسط السيادة املدنية عىل السيادة العسكرية ووضع الحدود بينهام، بالرغم من توفر الكثري من عوامل • 

الربط بني املستويني السيايس والعسكري.

هناك من يعتقد من بني املؤرخني العسكريني يف إرسائيل أن الجيش اإلرسائييل هو استمرارية ملنظمة 

الهاغاناه التي تأسست يف العام ١٩٢٠. ومن بني هؤالء  مؤرخ حرب ١٩٤٨ يهودا سلوتسيك:« مع اإلعالن عن 

إقامة الدولة... تبدلت وضعية منظمة الهاغاناه، إذ تحولت بني عشية وضحاها إىل جيش نظامي لدولة ذات 

سيادة وسلطة عىل أراض احتلتها. أما بالنسبة للمحاربني فإن شيئا مل يتغري للوهلة األوىل... كانوا قبل ذلك 

أعضاء يف الباملاح وسالح املدرعات وبقية وحدات الهاغاناه، وانضم إليهم أعضاء من منظامت أخرى كانوا قد 
انشقوا عن الهاغاناه يف السابق».١

ويؤكد مئري باعيل، وهو أيضا من مؤرخي والدة الجيش اإلرسائييل الجديد توجه سلوتسيك بقوله:« الجيش 

اإلرسائييل هو ابن مدلل ملنظمة الهاغاناه، إذ أن العالقة العضوية بني الهاغاناه وبني الجيش متينة للغاية، 
حتى أنه ال ميكن التهرب من حقيقة التطور الطبيعي للهاغاناه».٢

حاول املؤرخان أعاله  دحض ادعاء دافيد بن غوريون الذي نادى بأن الجيش اإلرسائييل ليس استمرارية 

للهاغاناه، إمنا هو مختلف عنها.٣ ويعلل بن غوريون توجهه هذا بأن مدة عمل ونشاط الهاغاناه قد امتدت منذ 

تأسيسها يف العام ١٩٢٠ وحتى صدور قرار التقسيم يف ٢٩ ترشين الثاين ١٩٤٧، حينها بدأت فعليا عملية تأسيس 

جيش الدولة العتيدة حتى اإلعالن عن إقامة هذه الدولة يف منتصف أيار ١٩٤٨، وأعقبها بأكرث من أسبوع عملية 
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إصدار مرسوم إقامة الجيش اإلرسائييل (يف ٢٦ أيار ١٩٤٨).

ووقف أحد قياديي الهاغاناه ثم الجيش اإلرسائييل إىل جانب توجه بن غوريون أال وهو حاييم السكوف 

الهاغاناه  أن  كام  عصابة،  صفة  ذات  كمنظمة  للهاغاناه  استمرارا  ليس  اإلرسائييل  الجيش  إن  قال:«  الذي 

كمنظمة قطرية ليست استمرارية لحركة هشومري كمنظمة حراسة، وأن قسام من أعضاء الهاغاناه ممن تابع 

عمله يف الجيش اإلرسائييل ال يجعل من املنظمة الجديدة (إشارة إىل الجيش اإلرسائييل) استمرارية للمنظمة 

السابقة».٤ 

وجه  وعىل     ،  ٥  ١٩٤٨ العام   اندالع حرب  عشية  الجديد  للجيش  األولية  األسس  عملية وضع  كانت 

الخصوص يف أعقاب صدور القرار رقم ١٨١ عن هيئة األمم املتحدة يف ترشين الثاين ١٩٤٨. وأشار هذا القرار 

القيادات  بادرت  ومبارشة  يهودية.  واألخرى  عربية  واحدة  دولتني،  إقامة  إىل  وبالتايل  فلسطني،  تقسيم  إىل 

اليهودية ويف مقدمتها الوكالة اليهودية واللجنة القومية (هفاعاد هلئومي) إىل طرح مسألة رضورة إقامة 

أطر رسمية للدولة العتيدة ويف مقدمتها إقامة املؤسسة العسكرية. وازدادت الحاجة إىل السري باتجاه هذه 

الخطوة بعد أن اتضح لدافيد بن غوريون أن منظمة الهاغاناه برؤيتها وتوجهاتها العملية واإلمكانات املتوفرة 

الوحيد  الحل  أن  غوريون  لنب  تبني  لهذا  القادمة.  كتلك  شاملة  مصريية  معركة  لخوض  مؤهلة  غري  لديها، 

والرسيع واألمثل هو تفعيل تجنيد إلزامي لكافة القوى البرشية يف الييشوف ثم يف «الشتات»، كجزء من 
عملية الرشوع يف مأسسة الجيش النظامي للدولة العتيدة.٦

عىل  هجوم  شن  بإمكانية  املتعلقة  السيناريوهات  من  سلسلة  وضعت  قد  الهاغاناه  منظمة  وكانت 

اليهودي من قبل العرب الفلسطينيني، وكيف ميكن للهاغاناه التصدي ملثل هذه السيناريوهات  الييشوف 

يف حال وقوعها عىل أرض الواقع. معنى ذلك أن الهاغاناه بدأت بوضع  سيناريو الحتامل شن جيوش الدول 

العربية املحيطة بفلسطني هجوما عىل الييشوف حتى قبل اإلعالن عن قرار التقسيم املشار إليه أعاله. 

السياسية  للقيادات  رضبات  تسديد  الهاغاناه  منظمة  طرحتها  التي  «ب»  الخطة  مضمون  كان  لهذا 

الفلسطينية وكبار املوظفني العرب العاملني يف أجهزة االنتداب الربيطاين يف فلسطني.٧ وكذلك إلحاق رضر بالغ 

باملرافق االقتصادية والقرى واألحياء السكنية يف املدن الكربى واملركزية،  من منطلق تفتيت متاسك الجبهة 

استعداداتها  الهاغاناه  منظمة  بدأت  حيث   ١٩٤٧ العام  يف  حصل  الفعيل  التحول  الداخلية.٨  الفلسطينية 

ملواجهة احتامالت هجوم الجيوش العربية النظامية عليها وعىل الييشوف العربي يف فلسطني. 
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الرؤية االسرتاتيجية العسكرية لنب غوريون

رأى بن غوريون خالل تتبعه ألحداث الثورة الفلسطينية يف النصف الثاين من الثالثينيات أن الييشوف يف 

فلسطني يواجه حربا ليست مع الفلسطينيني فقط، إمنا من قبل الجيوش العربية النظامية املحيطة بفلسطني. 

لهذا بدأ يبلور رؤية اسرتاتيجية عسكرية وأمنية ملواجهة هذه اإلمكانية املحتملة باعتقاده.٩ ورأى أنه يجب 

عىل الييشوف يف فلسطني السيطرة املطلقة عىل البحر والجبال وإقامة صناعة عسكرية متقدمة يك ال يبقى 
متعلقا بالخارج من حيث التمويل والدعم.١٠

فالتشديد عىل  لتوجه بن غوريون،  ١١ عبارة عن دعم  بلتيمور ١٩٤٢  أو توصيات مؤمتر  كانت قرارات 

نظامي  جيش  إقامة  أساسها  وأمنية  عسكرية  اسرتاتيجية  تبني  إىل  به  دفعت  يهودية  دولة  إقامة  رضورة 
وتجهيز اليهود عسكريا خالل عملية إقامة هذه الدولة.١٢

كانت املعلومات املتتالية التي جمعتها أجهزة املخابرات١٣ التابعة للهاغاناه مفيدة يف تكوين رؤية عامة 

وشاملة حول الفلسطينيني، إذ أدرك بن غوريون بعد إطالعه عليها  أن هجوما يقوم به الفلسطينيون عىل 

الييشوف لن يعرض الييشوف فعليا لخطر كبري، ولن يلحق به إال أرضارا طفيفة، وذلك لقلة املوارد املالية 

قدراتهم  أصيبت  أن  بعد  للمواجهة،  العسكري  استعدادهم  وعدم  الفلسطينيني  لدى  املتوفرة  والعسكرية 

العسكرية بضعف عام جراء عمليات تفتيت قواتهم وقدراتهم خالل الثورة الفلسطينية (١٩٣٦-١٩٣٩) عىل 

يد الجيش الربيطاين مبشاركة منظامت عسكرية يهودية ويف مقدمتها الهاغاناه. 

الخطر الكبري الذي رآه بن غوريون كان مصدره الدول العربية املحيطة بفلسطني، إذ باإلمكان إرسال جيوش 

نظامية وإلحاق هزمية بالييشوف وقواته.١٤ لهذا دعا بن غوريون إىل عدم التهاون مع هذه االحتامالت عىل 

وجه اإلطالق. واعترب خطر الجيوش العربية النظامية دافعا للييشوف والحركة الصهيونية والشعب اليهودي 

للبدء بالنظر إىل القضية الوجودية يف فلسطني من منطلق ضامن األمن للييشوف ذاته يف كل مرحلة ويف كل 

خطوة. وأن تنظر هذه املؤسسات اليهودية إىل الخطر الداهم من منطلق ضخامته وآنيته وتوقع حصوله يف 

كل لحظة. لهذا رأى بن غوريون أال ينتظر قادة الييشوف وصول الخطر إىل أبوابهم. وعليه، يجب االستعداد 

حاال ورسيعا وبكافة القدرات املالية والفنية والتقنية لبناء قوة أمنية تضمن الصمود واملواجهة أمام الخطر 
الداهم، الذي صوره بن غوريون لقادة الييشوف وبقية املؤسسات الصهيونية واليهودية.١٥
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باملقابل، كان بن غوريون من دعاة املحافظة عىل عالقات جيدة مع االنكليز خالل الحرب العاملية الثانية، 

النازية. لهذا عارض بن غوريون أية محاولة تتضمن  الوقوف إىل جانبهم لوجود عدو مشرتك أال وهو  بل 

املشرتك  العدو  وأبيد  الحرب  انتهت  ملا  الثانية. ولكن  العاملية  الحرب  االنكليز خالل  مواجهة عسكرية مع 

(املانيا)، تغريت رؤيته، خاصة وأن الحكومة الربيطانية شددت من توجهاتها يف فلسطني مبا له عالقة بالهجرة 

اليهودية يف األساس، والتي تدفقت من أوروبا بكميات مل تعد فلسطني قادرة عىل استيعابها. هذا التوجه 

الربيطاين املعارض للخطوات الصهيونية (أو لنقل بعض الخطوات ـ أهمها الهجرة اليهودية املكثفة) دفعت 

بن غوريون إىل دراسة موازين دولية أخرى ومن أبرزها بداية بروز مكانة الواليات املتحدة األمريكية كقوة 

عظمى ذات قدرة عىل إدارة العامل وسياساته.

 كان مصدر التطلعات املستقبلية التي توخاها بن غوريون من بناء عالقة صهيونية ـ أمريكية االستناد 

إىل دعم الجاليات اليهودية ذات النفوذين االقتصادي والسيايس يف الواليات املتحدة، ويف الوقت ذاته قدرة 

هذه الجاليات عىل توفري الدعم املايل الالزم لدعم إقامة اآللة العسكرية الجديدة للدولة اليهودية العتيدة 

يف فلسطني.

لقد قام مدير «تعاس» (الصناعات العسكرية يف الهاغاناه) حاييم سلفني بعقد سلسلة من صفقات رشاء 

األسلحة من الصناعات العسكرية األمريكية بني ١٩٤٦ و ١٩٤٨، حيث تم نقل قرابة ٢٤٠٠ طن من السالح 

والتجهيزات العسكرية الخفيفة واألساسية لتزويد قوة الهاغاناه بها. وكان رئيس األركان يف الهاغاناه يعقوب 

دوري قد رأى يف هذه الصفقات مسألة يف غاية األهمية لكونها تكون وتؤسس لقاعدة لوجستية قبل األوان، 

والتي الحقا ـ عندما ينتهي االنتداب الربيطاين يف فلسطني وتدخل الجيوش العربية إىل فلسطني ـ ستكون 

بناء جيش  اليهود.١٦  لهذا كان من الرضوري لتحقيق  الحرب إىل ساعة الحسم لصالح  عامال قويا يف دفع 

الالزمة  املبالغ  العسكرية / األمنية إىل توفري  الحثيث من قبل بن غوريون ومؤيدي رؤيته  نظامي السعي 

لرشاء هذه الكميات من األسلحة١٧ ، حيث قدرت قيمة هذه الصفقات حني عقدها يف العام ١٩٤٦ بـثالثة 
ماليني دوالر.١٨

أمورهــا  يديــر  أن  الحربيــة  العمليــات  قيــادة  توليــه مســألة  بدايــة  بــن غوريــون منــذ  نجــح 

السياســية والعســكرية معــا لكونهــا مرتابطــة يف أجــزاء كبــرية تتعلــق مبركباتهــا الداخليــة وعالقاتهــا 

ــات  ــف العملي ــون رضورة توقي ــن غوري ــذا، رأى ب ــر. له ــة باألم ــة األطــراف ذات العالق ــز وبقي مــع االنكلي

العســكرية ضــد االنكليــز بعــد فــرتة مــام عــرف بـــ «التمــرد العــربي» العتقــاده أن االنكليــز ســيخرجون 
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دون شك، وأن املعركة ستكون مع العرب الفلسطينيني والعرب من الدول املحيطة. 

كان العام ١٩٤٧ مركزيا يف بلورة رؤية بن غوريون عسكريا وأمنيا، إذ أنه من خالل رصده األحداث وتحليله 

املعمق فهم أن خروج بريطانيا من فلسطني سيخلف وراءه فراغا عسكريا كبريا(كان الجيش الربيطاين قد 

احتفظ بعد الحرب العاملية الثانية يف فلسطني مبائة ألف جندي وموظف)، فراغا يجب تعبئته وملؤه بقوة 

يهودية للحفاظ عىل املصالح اليهودية يف فلسطني، والتي هي يف األساس طموح الصهيونية. مقابل هذا الفراغ 
سينفذ هجوم عسكري عىل يد الجيوش العربية عىل فلسطني وستقع مواجهات عنيفة للغاية.١٩

ما كان يريده بن غوريون من خالل تحليله وعرضه للوضع الراهن واملستقبيل هو إثارة القيادات اليهودية 

بدعوى أن العرب يخططون لتنفيذ عمليات إبادة لليهود يف فلسطني وتدمري الييشوف حال خروج اإلنكليز 

من فلسطني، وما زالت عالقة برؤوس القيادات الصهيونية واليهودية عمليات اإلبادة النازية التي نفذت ضد 

اليهود يف أملانيا وسواها من البلدان األوروبية خالل الحرب العاملية الثانية.٢٠ 

النجاح الذي حققه بن غوريون مع القيادات اليهودية والييشوفية أنه جعل قضية اليهود قضية أمنية 

رصفة، وليست فقط مسألة سياسية تحتاج إىل قرار دويل وما شابه. وبالتايل بدأت هذه الرؤية تتغلغل شيئا 

بكونها  األمنية  النظرية  العاملية. مبعنى آخر شدد بن غوريون عىل  الصهيونية  القيادات  أوساط  إىل  فشيئا 

األمر األهم بالنسبة للوجود اليهودي يف فلسطني ومستقبل الدولة اليهودية العتيدة. وبلغ األمر بأن الهاجس 

األمني قد متكن من بسط سيطرته عىل كافة مرافق الييشوف يف الفرتة الزمنية القصرية الواقعة بني ١٩٤٧ 

و ١٩٤٨.

بعد أن متكن بن غوريون من بناء قاعدة لرؤيته العسكرية الشاملة املبنية عىل القواعد األمنية، رفع من 

منسوب نقده الالذع ملنظمة الهاغاناه برتكيبتها القامئة بكونها منظمة قدمية، أسلوب قتالها اقرب إىل ُأسلوب 

العصابات، وأن الظروف الراهنة تتطلب إقامة جيش نظامي ملواجهة التحديات املستقبلية، خاصة مواجهة 

جيوش الدول العربية النظامية والتي أصبحت عىل أهبة االستعداد لخوض معارك يف فلسطني. لهذا طرح  بن 

غوريون رؤيته األمنية والعسكرية بشكل عام أمام لجنة األمن التابعة ملنظمة الهاغاناه، وشدد عىل رضورة 

إقامة جيش نظامي وفق أسس حديثة بعيدا عن كافة أسس وطرق العصابات.٢١ 

ــة  ــن إقام ــميا ع ــن رس ــام ١٩٤٧ أن يعل ــة يف الع ــروف الراهن ــون يف الظ ــن غوري ــال ب ــر بب ومل يخط

جيــش نظامــي مســتقل عــن منظمــة الهاغانــاه، بــل إنــه قــام يف ١٦ حزيــران ١٩٤٧ بتعيــني رئيــس 
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ــل  ــرن٢٢ مستشــارا عســكريا لشــؤون األمــن، ويرسائي ــان رت ــة أركان عامــة هــو يعقــوب دوري، ويوحن هيئ

غاليــيل رئيســا للقيــادة القطريــة، وابراهــام زبارســيك أمينــا للامليــة، وليفــي شــكولنيك (اشــكول)٢٣ مســاعدا 

أّول للشــؤون والعالقــات املدنيــة. بهــذه التعيينــات تشــكلت فرصــة أوىل للــرشوع بتمويــل ودعــم املجهــود 

العســكري ثــم الحــريب للهاغانــاه وفــق أســس ورؤيــة مختلفــة عــام كانــت عليــه يف الســابق.

توسيع شبكة  إىل  بن غوريون وسعيه  العصايب مطالبة  العمل  الهاغاناه من  تحرير  الالحقة يف  الخطوة 

الكتائب املكونة للهاغاناه لتبلغ قرابة ستني ألف شخص (أي ما يساوي قرابة ١٠٪ من اليهود املقيمني يف 

فلسطني حتى العام ١٩٤٧)، والقيت مهمة تزويد هذه الكتائب بالقوة البرشية املقاتلة واللوجستية عىل 

عاتق الجبهة املدنية امللزمة بدعم املجهود الحريب. ومل يكتف بهذا بل إنه دعا إىل تشكيل لجان لفحص فرص 

العاملية  الحرب  الربيطاين خالل معارك  الجيش  انخراط وانضامم جنود يهود سابقني خدموا يف  وإمكانيات 
الثانية وكسبوا خربة متنوعة فيها، وبإمكانهم نقلها إىل الجيش النظامي املزمع تشكيله.٢٤

معنى ذلك أن بن غوريون قد سار يف مسار الحفاظ عىل اإلطار العام للهاغاناه وإحداث تغيريات جذرية 

يف التفكري االسرتاتيجي والحريب يف هذه املنظمة، حتى أنها أصبحت بعيدة كل البعد عن مكوناتها القامئة يف 

بداية العام ١٩٤٧. التحول الذي أحدثه بن غوريون هو االنتقال من رؤية محافظة لتنظيم عصايب إىل تفكري 

عسكري/ أمني حديث اقرب إىل أسس وعمل الجيش النظامي.   

واملرافق  القطاعات  كافة  وأفكار إلقامة جيش يشمل  بن غوريون وبصورة دامئة طروحات  لدى  كانت 

العسكرية مبا فيها سالح النقل والطب والرشطة العسكرية والهندسة امليدانية وشبكات االتصاالت ووضع 

نواة لسالح الجو... هذه الطروحات التي تضمنتها رؤيته وخطته العسكرية أقرب إىل مبنى جيش نظامي. 

االعتقاد السائد أن تكامل رؤية بن غوريون العسكرية واألمنية هذه بلغت مرحلة أو درجة كافية لدفعه 

إىل تنفيذها يف حزيران ١٩٤٧. معنى ذلك أن هواجسه العسكرية / األمنية رافقته فرتة طويلة منذ انتهاء 

الثانية ومتابعته بدقة التطورات السياسية والعسكرية عىل الساحة العاملية عامة والرشق  الحرب العاملية 

أوسطية خاصة.

إن فكــرة إقامــة الجيــش النظامــي قــد بلغــت مرحلــة القــرار الــذي ال رجعــة عنــه بالنســبة 

ــق  ــن منطل ــه م ــت ذات ــوم  يف الوق ــش هج ــاع وجي ــش دف ــش، جي ــذا الجي ــون ه ــون، وأن يك ــنب غوري ل
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رؤيته العسكرية/ األمنية الداعية إىل بناء قوة أمنية أساسها دفاعي وهجومي.

شهدت الفرتة الزمنية الواقعة بني حزيران وأيلول ١٩٤٧ تحركات يف غاية األهمية بالنسبة لنب غوريون 

وبالنسبة ملرشوعه يف إقامة الجيش النظامي، حيث  أعلن عن إقامة طاقم تفكري وتوجيه وتخطيط مكون 

من القادة دوري ورترن وغالييل. هؤالء عالجوا مواضيع ملحة ورضورية لبناء قيادة عامة للجيش املستقبيل. 

قام هذا الطاقم بالتنسيق مع بن غوريون ببلورة مقرتحات ملبنى هيئة األركان العامة وتعيينات عسكرية 

رضورية، وتحديد املهام ومواقع التقاطع بني القيادة القطرية وبني هيئة األركان العامة، وتحضري ميزانيات 

لسنتني وتكثيف عمليات التجنيد، خاصة لخريجي صفوف الجيش الربيطاين، وتدعيم أجهزة الهاغاناه ووضع 

الصناعات  لتطوير  ووضع خطة  العامل،  يف  متنوعة  مصادر  من  أسلحة  لعقد صفقات رشاء  تفصيلية  خطة 

العسكرية يف الييشوف يف فلسطني.

كل هذه الجوانب ما هي إال أسس لبناء جيش نظامي يسري باتجاه وضع منظومة عسكرية متكاملة بعيدا 

عن منظامت عسكرية تعمل وفق منهجية العصابات.٢٥ 

القطرية  للقيادة  القامئة  األطر  توسيع  األول  خياران:  غوريون  بن  أمام  مثل  املنطلقات  هذه  كل  من 

للهاغاناه، أو إقامة هيئة أركان عامة وفق أسس الجيش النظامي. كان من الواضح أن بن غوريون سيتبنى 

الخيار الثاين، إذ أن القيادة القطرية للهاغاناه قد افتقدت ألسس ومركبات جوهرية وأساسية تجعلها جيشا 

نظاميا.     

الجيش  تنقصها كمنظمة عسكرية مركبات  العام ١٩٤٧  بوضعها يف  بن غوريون  استلمها  الهاغاناه كام 

األمور  هذه  معارصة.  وتجهيزات  مخابرات  وأجهزة  البرشية،  للقوى  وقيادة  إدارة  مقدمتها  ويف  النظامي 

والجوانب كلها مُتّيز الجيش النظامي.

الخطوة الفعلية التي نفذها بن غوريون بعد عرضه لرؤيته العسكرية/األمنية القيام بخطوة إقامة هيئة 

أركان عامة مستعينا ومستفيدا من خريجي الجيش الربيطاين وبتأثري ضباط تعرفوا عن قرب عىل مبنى وعمل 

القيادة العسكرية الربيطانية، خاصة يف حالة حرب (القصد هنا الحرب العاملية الثانية). وتبنى بن غوريون 

معظم مركبات القيادة العامة من الجيش الربيطاين املؤسسة عىل هيئة أركان مثلثة املبنى: دائرة العمليات 

(تشمل التخطيط والتوجيه واملخابرات ومراكز أبحاث ودراسات)، ودائرة ُتعنى بالقوى البرشية، ودائرة مالية 

تعنى بالجوانب املالية وتزويد الجيش بالسالح واملعدات وعقد صفقات لرشاء السالح والتدريبات.

ــن  ــع ب ــذي دف ــي ال ــبب أو الداع ــو الس ــا ه ــو: م ــا ه ــه هن ــكان تجنب ــن باإلم ــذي مل يك ــؤال ال والس
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غوريون إىل إقامة هيئة أركان واحدة وشاملة؟

النقطة األوىل: لتعبئة الفراغ الذي سيحدثه خروج القوات العسكرية والرشطية الربيطانية من فلسطني 

بنظره  فالجيش  العربية،  والدول  الفلسطينيني  مع  حرب  ستقع  وباملقابل  الربيطاين.  االنتداب  انتهاء  حال 

موجود لتحقيق انتصار يف الحرب أو ملنعها.

النقطة الثانية: توفري شبكة دفاع عن الييشوف وعن الدولة العتيدة والحفاظ عىل سيادتها وسلطتها. إذ 

أن رؤية بن غوريون أنه إزاء جيوش نظامية يجب املواجهة بجيش نظامي يعمل وفق أسس حديثة معتمدا 

عىل وحدات برية وبحرية وجوية متناسقة ومتناغمة فيام بينها.

التي سيخوضها  الحرب  إنه درس بدقة أهداف  الحّد، بل  العسكرية/ األمنية عند هذا  وال تقف رؤيته 

الييشوف يف القريب، بعد أن حدد من هو العدو الذي سيحاربه اليهود وأي نوع حرب سيخوضونها وكيف 

ستدار، ومن أبرزها:     

تجنيد كامل لقدرات ومرافق الييشوف ـ السياسية واإلدارية والعسكرية واملالية والفنية والتقنية.أ) 

صد هجامت العدو.ب) 

توفري حامية للييشوف واملستوطنني فيه.ج) 

احتالل فلسطني كلها أو أجزاء كبرية منها برضبة قوية.د) 

فرض االحتالل إىل أن يتم التوصل إىل اتفاق أو تسوية سياسية موقعة بني األطراف املعنية.ه) 

كان واضحا أن توجه بن غوريون وقيادته العسكرية ينحو باتجاه حرب مع الجيوش النظامية العربية أكرث 

من حرب مع الفلسطينيني، والتي بطبيعة الحال ستكون من نوع أقل خطورة مقارنة مع الجيوش النظامية. 

منطلقا من هذه األهداف الواضحة والواسعة قرر بن غوريون وقيادته التوجه إىل افرايم بن آرتيس٢٦ أحد 

ضباط الفيلق اليهودي يف الجيش الربيطاين خالل الحرب العاملية الثانية لوضع أسس الجيش النظامي وفق 
ثالث دوائر، كالتايل:٢٧

General Staff Branch (G) شعبة األركان العامة

Adjutant General Branch (A) شعبة املساعدة العامة 

 Quartermaster General Branch (Q) شعبة اإلمدادات والتموين

كان هــذا املبنــى قاعــدة أوىل وأساســية إلقامــة الجيــش اإلرسائيــيل فيــام بعــد. وكان يف الوقــت 
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ــارة عــن وزارة حــرب غــري رســمية، شــملت عــددا مــن قدامــى الجيــش الربيطــاين مــن اليهــود.  ذاتــه عب

ومــن هــؤالء كان تســفي ايالــون٢٨ والياهــو بــن حــور٢٩ وافرايــم بــن آرتــيس٣٠ وبرييتــس عيشــت وغريهــم. 

هــذه الــوزارة مبركباتهــا املختلفــة عملــت إىل جانــب بــن غوريــون بعيــدا عــن قيــادة الهاغانــاه القطريــة أو 

األشــخاص املكلفــني بتطويــر الهاغانــاه. 

توصل بن غوريون وقيادته إىل رضورة السعي الحثيث والرسيع نحو وضع خطة طوارئ ملواجهة احتامالت 

هجوم عريب شامل وكاسح عىل فلسطني. ودار نقاش حاد بني رجال الجيش يف الطاقم الحريب الذي شكله بن 

غوريون حول طبيعة وشكل هذا الهجوم والطرق الكفيلة ملواجهته.

ما قوى توجه بن غوريون نحو إقامة جيش نظامي ليس فقط حاجات الييشوف ورؤية بن غوريون،  إمنا  

دراسته ومتابعته ملا كان يجري عىل الساحة الفلسطينية والعربية، فام شهدته الساحة الفلسطينية خالل 

برضورة  غوريون  بن  لدى  أثرا  تركت  وعسكرية  سياسية  وخطوات  واجتامعات  مؤمترات  من   ١٩٤٧ العام 

االستعداد حاال ورسيعا واالنطالق نحو تسديد رضبة قاسمة يف حال انطالق الحرب. 

اليهودية، والشؤون  الييشوف والقيادات  الداخلية يف  بالشؤون  إن مجمل رؤية بن غوريون مبا يختص 

الخارجية لكل ما كان يجري يف أوساط الفلسطينيني والعرب، هي التي دفعته إىل إحداث ثورة عسكرية/ 

أمنية شاملة ولكنها تدريجية يف مبنى النظام العسكري اليهودي يف فلسطني.

انطلق بن غوريون نحو تأسيس الجيش النظامي يف خريف العام ١٩٤٧ بعد أن أكمل خطوات تنظيمية 

وإدارية ملحة وعاجلة لتحقيق هذه الغاية. وكانت عملية التأسيس من خالل تنفيذ املرحلة األوىل واألساسية، 

أال وهي الدعوة لتجنيد كافة مقدرات ومرافق القوى البرشية يف الييشوف لبناء الجيش. 

ملواجهة  الساعة  مطلب  كونها  حيث  من  األهمية  يف  غاية  مسألة  التجنيد  مسألة  يف  غوريون  بن  رأى 

احتامالت الحرب، وبكونها مسألة تتعلق بوجود وبقاء الييشوف اليهودي يف فلسطني، مبا ينسجم املرشوع 

الصهيوين املتمثل بـ»تجديد» الحياة اليهودية يف فلسطني وإقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطني.

ــش  ــة للجي ــوى البرشي ــد الق ــة بتجني ــكرية الخاص ــة العس ــل الخط ــون بتفعي ــن غوري ــب ب ــذا طال له

ــرثة ــوا حجــر ع ــن يقف ــز ل ــق أن اإلنكلي ــن منطل ــك م ــوا يف فلســطني. كان ذل ــا زال ــز م ــي واإلنكلي النظام
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ــاه وبــني اإلنكليــز، وأن  أمــام هــذه الخطــوة بحكــم أن بــن غوريــون قــد أوقــف املصادمــات بــني الهاغان

اإلنكليــز يكنــون يف داخلهــم نوعــا مــن التعاطــف مــع الييشــوف اليهــودي لقــاء الخدمــات التــي قدمهــا 

ــه التاريــخ الســابق مــن مواقــف  ــة، وملــا يحمل ــة الثاني اليهــود ضمــن املجهــود الحــريب يف الحــرب العاملي

فيهــا تعاطــف كهــذا.

كانت الحاجة لدى بن غوريون إىل توسيع دائرة داعمي رؤيته العسكرية/ األمنية بواسطة ضم املؤسسات 

الوطنية اليهودية التي قررت إقامة جهاز تنفيذي قبل صدور قرار األمم املتحدة الخاص بتقسيم فلسطني. 

وهذه الخطوة تعني االستعداد لتفعيل مخطط التجنيد للجيش النظامي.

التوافق بني بن غوريون وبني املؤسسات اليهودية يف الييشوف واملؤسسات الصهيونية شكلت نوعا من 
الرمزية لالنطالق نحو مرحلة جديدة يف مجال األمن استعدادا لبناء جيش الدولة العتيدة.٣١

العربي األول املعارص يف فلسطني.  الجيش  بناء  التجنيد خطوة مصريية يف مسرية  القرار يف مسألة  كان 

وهذه الخطوة تطلبت إقامة جهاز خاص وتوفري املوارد املالية لهذه الغاية. وكانت الخطة تدعو إىل تأسيس 

مركز للتجنيد. إذ يتم يف املرحلة األوىل تجنيد الشباب اليهود بأعامر ١٧-٢٥. أما األعامر فوق الـ ٢٥ سنة 

فحسب الحاجة. وتم تحديد مهام مركز التجنيد بصورة علنية، بالرغم من أن القيادة العسكرية يف فلسطني 

هي لالنكليز.

 ودعا مركز التجنيد إىل إلزام الرجال والنساء عىل حّد سواء من الذين ترتاوح أعامرهم  بني ١٧ و ٢٥ سنة. 

فأقيم يف ١٩٤٧/١١/١٩ «مركز القيادة لخدمة الشعب»، بحيث يقوم هذا املركز بتويل كل ما له عالقة بتنظيم 

القوى البرشية  البيان الصادر عن هذا املركز: «يقوم املركز بتوجيه وإرشاد  العملية. ومام ورد يف  وترتيب 

لخدمة  إلزامية  مسألة  التجنيد  وان  للتجنيد.  حضورهم  بعملية  يهتم  واملركز  امللحة،  للخدمات  والشباب 

الشعب، وهي جزء من الكرامة والحياة لكل يهودي».٣٢ 

وبحكم مكانته ووظيفته كرئيس للوكالة اليهودية ومدير الدائرة األمنية فيها، حدد بن غوريون سياسة 

التجنيد العام للقوى البرشية للجيش، وذلك وفقا الحتياجات الحرب واالقتصاد العام اليهودي يف الييشوف.

اليهــود  عــدد  فــإن   ١٩٤٧ للعــام  لإلحصــاء  املركــزي  املكتــب  إحصائيــات  عــىل  واعتــامدا 

ســنة.   ٥٠ و   ١٦ بــني  أعامرهــم  تــرتاوح  رجــال   ٪٥٧ منهــم  ألًفــا.   ٦٣٠ قرابــة  بلــغ  فلســطني  يف 
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وباإلمــكان تجنيــد مــن هــم يف رشيحــة الجيــل بــني ١٨ و ٤٠ للفــرق والكتائــب املقاتلــة، أمــا البقيــة فيتــم 

تجنيدهــم للمجهــود الحــريب الــذي يتطلبــه الجيــش يف حالــة حــرب. 

وكان من الواضح أن النواة األساسية للمجندين كانت من صفوف الهاغاناه، ملا يتمتعون به من قدرات 

تدريبية ومعرفة ألسس الحرب األولية واستعامل األسلحة عىل أنواعها. ومبوجب املعطيات اإلحصائية فإن 

عدد األعضاء يف الهاغاناه  بلغ زهاء ٤٥ ألفا، منهم ٢٩ ألفا يف الكيبوتسات،٣٣ و١٤ ألًفا يف املدن والبلدات، 

وألفا عنرص من الباملاح. معنى ذلك أن منظمة الهاغاناه قد غطت جزًءا صغريًا من ُمجمل السكان اليهود يف 

فلسطني يف أجيال ١٨ إىل ٥٠ سنة. وهذا كان أحد الدوافع إىل فرض تجنيد إلزامي للرجال والنساء عىل حّد 
َسواء.٣٤

ومبوجب املعطيات اإلحصائية حتى ١٩٤٨/٤/١٥ فإن عدد أعضاء الرشيحة العمرية اليهودية بني ١٧ و ٣٥ 

بلغت زهاء ١٠٥ آالف رجل وامرأة، بينهم زهاء ٢٧ ألف عنرص من أعضاء الهاغاناه. وحتى مطلع متوز ١٩٤٨ 

بلغ عدد املجندين زهاء ١٢٥ ألفاً. وحتى نهاية العام ١٩٤٨ بلغ عدد املجندين زهاء ٢٠٠  ألف، منهم ١٦٥ 

ألف رجل، غالبيتهم من اليهود املهاجرين الذين وصلوا إىل فلسطني بعد شهر متوز ١٩٤٨.

كانت حاجة الجيش النظامي إىل موارد برشية مسألة ملحة وأساسية للغاية، إذ مل يكف الييشوف لسد 

هذه االحتياجات، لذا كان التوجه إىل أربعة مصادر أخرى، وهي:

شباب يف عمر التجند من معسكرات املهاجرين يف قربص٣٥ ومن مناطق أخرى يف أوروبا. أ) 

مهاجرون من الدول الرثية كدول أوروبا الغربية والواليات املتحدة وجنوب أفريقيا.ب) 

مهاجرون من دول آسيوية.ج) 

مهاجرون من شامل أفريقيا.د) 

قدم املهاجرون من الخارج٣٦ مزودين مبعرفة وخربة فعلية يف مجاالت عسكرية وأمنية متعددة، يف مجاالت الجو 

والبحر والطب واالتصاالت واملدرعات واستخدام األسلحة. وأيضا انضم للجيش النظامي متطوعون أفراد دعموا بن 

غوريون ورؤيته العسكرية، أمثال: م. مركوس، ف. هريس، م.غرين (وهؤالء ضباط وخرباء سابقون خدموا يف الجيش 
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الربيطاين).

الجاليات  أوساط  التجنيد يف  الصهيونية، تحول موضوع  اليهود واإلدارة  يبدو، ومن وجهة نظر  ما  عىل 

اليهودية إىل مرشوع أسايس له عالقة برصاع البقاء وتوسيع دائرة السيطرة عىل أجزاء أكرب من فلسطني لضامن 

الجيش  إلقامة  ُمكثًفا  مجهوًدا  مؤسساتها  خالل  من  الجاليات  هذه  بذلت  لهذا  الييشوف.  ومستقبل  أمن 

النظامي للدولة اليهودية يف فلسطني، ومل يكن الهدف محصورا يف توفري كمية من املجندين، إمنا يف التأكيد 

عىل النوعية والخربة، إضافة إىل مساهامت مكثفة يف تعميق تطوير القدرات العسكرية من خالل تطوير 

منشآت للصناعات العسكرية والتجهيزات الخاصة بالجيش. 

حصلت تغيريات كثرية ورسيعة يف الفرتة الواقعة بني صيف ١٩٤٧ وبني شهر أيار ١٩٤٨ (وخاصة صدور 

مرسوم حكومي بتشكيل الجيش اإلرسائييل النظامي). وأّدت هذه التغيريات إىل تحويل منظمة الهاغاناه من 

عصابة إىل جيش نظامي، وذلك من خالل املراحل التالية:

الجانب. عملت ) ١ تنفيذ هذا  إلزامي بواسطة سلطة مدنية عليا هي املسؤولة عن  تطبيق تجنيد 

هذه السلطة وفق مبدأ شعبي وسيايس واسع بعيدا عن مبدأ العمل العصايب الذي كان قامئا منذ تأسيس 

إعالن  ساعة  الهاغاناه حتى  يف  متبعا  كان  الذي  التجنيد  أسلوب  أن  ذلك  معنى   .١٩٢٠ العام  يف  الهاغاناه 

التجنيد اإللزامي، قد ُألغي. ففي القطاع املدين القطري قام ذراع تطبيقي وقضايئ ورقايب لإلرشاف عىل هذه 

املرحلة األساسية يف بناء الجيش النظامي. ثم قام يف القطاع العسكري ذراع الستيعاب املجندين وتصنيفهم 

وتدريبهم بشكل علني.

أسامء ) ٢ التحول سلسلة  هذا  إىل  وتشري  الهاغاناه:  منظمة  لخدمة  وليس  الشعب  لخدمة  التجنيد 

مراكز القيادة واملراسيم واألوامر واإلعالنات والتعليامت الصادرة عن القيادة برصيح العبارة، حيث توضح 

أن التجنيد هو لخدمة الشعب كافة وليس محصورا يف منظمة الهاغاناه. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن مجندي 

الهاغاناه قد انضموا إىل جمهور املجندين للجيش الجديد الذي حافظ عىل االسم حتى اإلعالن رسميا عن 

ثم  التجنيد والتصنيف  أن عمليات وخطوات  املرحلة  لذا أصبح واضحا يف هذه  النظامي.  الجيش  تأسيس 
التدريب هي عبارة عن دالالت متهيدية إلنشاء بنية تحتية لجيش نظامي للدولة العتيدة.٣٧

فام هي إذن التغيريات الفعلية التي حصلت يف هذه الفرتة الزمنية بالذات، وساهمت يف تحريك أرسع 

نحو بناء جيش نظامي؟
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ال شك يف أن التغيريات التي حصلت يف هذه الفرتة كانت متمحورة يف النشاط العسكري يف األساس، لكون 

الرؤية العسكرية/ األمنية لدى بن غوريون مالت إىل مزيد من تثبيت ونرش الفكر األمني يف أوساط اليهود 

واملؤسسات الفاعلة يف الييشوف. ومن أبرز التغيريات:

تجنيد علني وظاهري: ألغي يف شهر ترشين الثاين ١٩٤٧ عشية اإلعالن عن قرار التقسيم رقم ١٨١ ) ١

الصادر عن األمم املتحدة، مبدأ التجنيد الرسي الذي ميز منظمة الهاغاناه واستبدل بتجنيد علني وظاهري 

بواسطة اللجوء إىل استخدام كافة وسائل االتصاالت املتاحة آنذاك، مثل: املناشري والصحف العربية والبالغات 

وتعليامت  معلومات  الوسائل  هذه  بواسطة  ونقلت  اإلعالمية...  واللقاءات  العامة  واالجتامعات  اإلذاعية 

وتوجيهات حول التجنيد وأهدافه. 

لقد اصدر مركز القيادة العامة يف ٢٦ ترشين الثاين ١٩٤٧ أمر التجنيد األول لرشيحة األجيال بني ١٧ و ٢٥ 

سنة. ومام ورد يف هذا األمر أنه يف ١٩٤٧/١٢/٦ سيتم تعميم األمر عىل كافة وسائل اإلعالم واالتصاالت مرفقة 

بأماكن التجنيد واملواعيد املحددة لهذه الغاية.٣٨ 

اليهود يف رشيحة  أماكن عمل  إىل  بإرسال محارضين  العامة  القيادة  التطبيقية فقامت  الناحية  أما من 

األجيال املشار إليها أعاله، خاصة يف املصانع والرشكات واملنظامت واملؤسسات العامة لرشح األمر وعرضه 

ورشيحة  القيادة  بني  العالقات  شبكة  توطيد  يف  كثريا  ساهمت  العملية  الخطوات  وهذه  املجندين.  أمام 

املجندين. 

أما موقف اإلنكليز بهذا الصدد فله داللة خاصة، إذ أنهم مل يقوموا بتشويش عملية التجنيد، وأن التجنيد 

ليس رسيا كام كان يف السابق. وهمـ  أي اإلنكليزـ  قد بدأوا بإخالء تدريجي ملعسكراتهم ومواقعهم العسكرية 

واملدنية يف منطقتي تل ابيب وبيتاح تيكفا، حيث أكرب تجمع لليهود يف فلسطني، وهذا أيضا دليل قاطع عىل 

انتهاء التجنيد الرسي والتحول نحو التجنيد العلني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى دليل قاطع عىل إدراك 

اإلنكليز أن الييشوف اليهودي وقياداته السياسية والعسكرية تتأهب لخوض حرب مركزية.

وفـق  ولكـن  وقامئـة،  فاعلـة  بقيـت  الهاغانـاه  منظمـة  ومؤسسـات  وهيئـات  أطـر  أن  نالحـظ  إذن، 

العامـة تحـت إرشاف  القيـادة  السـابق. ورشعـت  أسـس عمليـة ووظيفيـة مغايـرة عـام كانـت عليـه يف 

وكتائـب  أللويـة  جديـدة  عسـكرية  أطـر  إقامـة  يف   ١٩٤٨ العـام  مطلـع  مـن  ابتـداء  غوريـون  بـن 
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ووحدات تتناسب ومبنى جيش نظامي حديث ومتطور.

التي ) ٢ التجنيد  إلغاء مبدأ آخر من مبادئ  انتقايئ: وهذا معناه  تنفيذ تجنيد عام بدال من تجنيد 

كانت قامئة ومتبعة يف منظمة الهاغاناه. لقد أتاح التجنيد العام أمام أعضاء من الييشوف غري منضمني إىل 

منظامت عسكرية قامئة، باالنضامم إىل الجيش الجديد الذي مل يرتد بعد لباسا رسميا، مبا يف ذلك أنه مل يحمل 

اسام رسميا بعد. 

ينتموا ) ٣ مل  فلسطني  يف  الييشوف  أعضاء  من  املجندين  من  كثريون  القسم:  أداء  وطقوس  مراسم 

للمنظامت العسكرية اليهودية الثالث (الهاغاناه واالتسيل والليحي)، لذلك مل يكن لديهم أي انتامء لها ال من 

بعيد وال من قريب، وبالتايل مل يؤدوا قسام خاصا، إال يف آذار ١٩٤٨ عندما تم االتفاق عىل ذلك. إذن أصبح 

واضحا لقيادة الجيش الجديد أن قسم الهاغاناه مل يعد مناسبا للمجندين الجدد من خارج صفوف الهاغاناه.

ولفهم تطور مسرية التغيريات يف املرحلة االنتقالية بني منظمة الهاغاناه وبني اإلعالن رسميا عن إقامة 

الجيش اإلرسائييل نالحظ ما ييل:

فرض نظام عسكري، وذلك لضامن تحقيق أهداف عسكرية حيوية ومن أبرزها: فرض منهج حياة ) ١

عسكرية يف كافة الوحدات العسكرية. وضامن نجاعة الحرب وانجاز األهداف برسعة مع أقل عدد ممكن من 

الخسائر. ويتم هذا النظام من خالل مشاركة فعالة، وضامن تفعيل االنصياع  لألوامر العسكرية، إذ أن الزي 

العسكري الذي فرض ما هو إال رمز خارجي لذلك النظام ولتلك الطاعة. واتخذ قرار بتبني مبنى هرمي يف 

الجيش النظامي الجديد، خاصة تحديد الرتب والدرجات العسكرية، وبالتايل تحديد الصالحيات.٣٩ ووضعت 

يف هذه املرحلة أنظمة ومراسيم عسكرية وحددت أجهزة قضائية كاملحاكم العسكرية، وتنفيذية كالرشطة 

العسكرية واملعتقالت العسكرية. أي أنه متت عملية مأسسة النظام العسكري فعليا، وهذه الخطوة كانت 

بدال من املنظمة السابقة. 

وضع أسس جهاز مدفوعات للجيش املجند: تم إلغاء مبدأ آخر من عمل منظمة الهاغاناه كعصابة، ) ٢

أال وهو مبدأ التطوع والخدمة املجانية. هنا يف هذه املرحلة بالذات، فرض النظام العسكري الجديد للتجنيد 

الخطوة  هذه  وفرضت  تطوعي.  وليس  عسكري  نظام  ووفق  عسكرية  مواقع  يف  محددة  لفرتات  اإللزامي 
تخصيص مدفوعات ورواتب للمجندين وعائالتهم.٤٠

الفــرتة االنتقاليــة وضــع نظــام لقضــاء عســكري شــمل: ) ٣ نظــام قضــاء عســكري: خــالل 
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ــة  ــا يف منظم ــا كان قامئ ــام م ــذا النظ ــتبدل ه ــاع. واس ــكرية ودف ــة عس ــاز نياب ــا وجه ــم ثابت ــاز محاك جه

ــة. ــاالت الطارئ ــة ويف الح ــق الحاج ــتدعى وف ــا تس ــة، وإمن ــري ثابت ــات غ ــم عصاب ــن محاك ــاه م الهاغان

أصبح واضًحا مام استعرضناه أعاله أنه يف الفرتة االنتقالية وضعت األسس إلطار عسكري نظامي لجيش 

املنظمة  عن  مختلف  وأهدافه  وأنظمته  مببناه  الجيش  هذا  اإللزامي.  التجنيد  قاعدة  عىل  مبني  نظامي 
العصابية السابقة «الهاغاناه». وهذا التغيري ُعّرب عنه يف مصطلح «الجيش» بدال من منظمة أو عصابة.٤١

تعني  االنتقالية ال  الفرتة  الجيش يف  إقامة  أن  العسكري يف إرسائيل  النظام    ويتفق عدد من مؤرخي 

بالرضورة استمرارية ملنظمة الهاغاناه. وال يعني هذا أيضا استقالليته. وواضح أن الجيش الجديد مل يتخذ 

بعد اسام له، بل بقي متظلال تحت مظلة الهاغاناه كإطار قائم. وواضح أيضا أن منظمة الهاغاناه وصلت إىل 

نهاية طريقها وابُتلعت يف الجيش النظامي ذي التنظيم واملبنى والتهيئة والتدريب والوسائل القتالية والرؤية 

العسكرية املختلفة بالتامم عن منظمة الهاغاناه. تكفي اإلشارة هنا إىل أن عدد املجندين يف الجيش النظامي 

الجديد فاق املجندين يف منظمة الهاغاناه بأربعة أضعاف (أرشنا إىل اإلحصائيات بهذا الخصوص سابقا).

الحرب ضد  إدارة  اإللزامية وخالل  التجنيد  تنفيذ عملية  النظامي خالل  الجيش  بناء  إذن بدأت عملية 

إلنقاذ  العسكري  هجومها  النظامية  العربية  الجيوش  لشن  واردة  الحتامالت  االستعداد  ثم  الفلسطينيني، 

فلسطني.

الصعوبات التي واجهها الجيش الجديد

واجه الجيش النظامي الجديد سلسلة من الصعوبات (وفقا ملا تعرضه األدبيات الصهيونية واإلرسائيلية) 

ومن أبرزها: وجود حدود طويلة رشقا وشامال وجنوبا، وغياب عمق اسرتاتيجي جراء ذلك. وأيضا قلة املوارد 

إىل هجوم عريب شامل، وقلة  الييشوف  تعرض  عليها يف حالة  االعتامد  املأمول  التي من  اليهودية  البرشية 

السالح والذخرية واملعدات الحربية، وبالتايل قلة املوارد املالية.٤٢ 

ــا  ــت لن ــرصاع، لتبين ــريف ال ــدى ط ــكرية ل ــة العس ــم الحال ــة لفه ــي رضوري ــة، وه ــا مبقارن ــو قمن ول

حالــة مغايــرة ملــا تعرضــه الروايــة اإلرسائيليــة. فالطــرف العــريب عامــة تكــون مــن الفلســطينيني: 

ــا  ــوات تنظيمه ــذه الق ــادة ه ــتطع قي ــيني ومل تس ــادر الحس ــد الق ــادة عب ــدس بقي ــاد املق ــوات الجه أ) ق

وتطويرهــا لتصبــح ذات فاعليــة قتاليــة، وبقيــت مفتقــرة إىل التدريــب واالنضبــاط والنظــام. أمــا 
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أســلحتها فكانــت خفيفــة وقدميــة ومتنوعــة وينقصهــا العتــاد الــكايف.٤٣ ب) منظمتــا «النجــادة» و«الفتــوة» 

ــا. ج)  ــني قياداته ــات ب ــم والســالح، وكــرثت الخالف ــا إىل التنظي ــال مــن الشــباب وافتقرت ــا عــددا قلي وضمت

جيــش اإلنقــاذ، تأســس بنــاء عــىل دعــوة جامعــة الــدول العربيــة، حيــث تألفــت رسايــا مــن مــدن معينــة 

يف ســورية ولبنــان واألردن ومــن يوغوســالفيا، وتــدرب جنــوده يف معســكرات قطنــا بالقــرب مــن دمشــق 

ــلحة  ــن األس ــط م ــش بخلي ــلح الجي ــريب. وتس ــال ح ــرتاكهم يف أي قت ــري كاف الش ــيطا غ ــا بس ــا أولي تدريب

ــل،  ــش العــرشة آالف مقات ــة العــدد والذخــرية. ومل يتجــاوز عــدد املتطوعــني يف هــذا الجي القدميــة وقليل

ــة الفلســطينية يف عــدد مــن القــرى واملــدن وتفتقــر إىل  ــه. د) الحاميــات املحلي وســادت الفــوىض وحدات

الســالح والتنظيــم والذخــرية. هـــ) الجيــوش العربيــة النظامية: املــرصي والســوري واللبناين والعــريب(األردن) 

والعراقــي وفــرق مــن الســعودية وغريهــا. وافتقــرت إىل التنظيــم والتنســيق فيــام بينهــا، إضافــة إىل ظهــور 

تباينــات يف الــرؤى السياســية لقياداتهــا. ويف العمــوم عانــت الجيــوش العربيــة مــن مشــكلة تســلح خطــرية 

كانــت ســببا يف االنهيــار العســكري والهزميــة.٤٤ 

مقابل هذا الوضع فإن الوضع يف الطرف اليهودي ـ الصهيوين كان مغايرا بالكلية، حيث نشأت عالقة قوية 

ومتينة بني النشاط املدين والعسكري وهيمن الفكر العسكري عىل مجمل حياة الييشوف، فتمت عمليات 

مهابط  وتجهيز  والذخرية،  للسالح  مخازن  وإقامة  عسكرية،  لصناعات  مراكز  ونرش  استحكام  وضع خطط 

للطائرات يف عدة مواقع من فلسطني، وبلغت أعداد املجندين يف الهاغاناه حتى مطلع شهر نيسان من العام 

١٩٤٨ قرابة مثانني ألف رجل وامرأة، وزاد العدد مع تزايد وصول موجات الهجرة اليهودية يف العام ذاته، 

خاصة من الشباب الذين انضموا حاال إىل الجيش.

املستوطنات  توزيعة  االعتبار  بعني  لتقسيامت أخذت  الجيش وفقا  ألوية ووحدات وكتائب   وتشكلت 

اليهودية يف فلسطني ونسبة تركيز القرى واملدن الفلسطينية. ومن جهة أخرى استفادت الهاغاناه والجيش 

اإلرسائييل فور تأسيسه من انخراط أعداد كبرية من الجنود اليهود الذين خدموا يف الجيوش الربيطانية، وعىل 

رأسها سالحا الجو والبحرية امللكيني الربيطانيني، وهؤالء شكلوا نواة لتطوير هذين السالحني للقيام بعمليات 

عسكرية رسيعة وخاطفة ساعدت يف السيطرة عىل مساحات واسعة من فلسطني. 

ــات  ــرية كطلق ــلحة والذخ ــداد األس ــث أع ــن حي ــح م ــودي واض ــوق اليه ــالح فالتف ــبة للس ــا بالنس أم

تــم التــي  املتطــور  الســالح  وأنــواع  البحريــة  والقطــع  الطائــرات  وأعــداد  والقذائــف  الرصــاص 
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ــا  ــا إليه ــي أرشن ــكرية الت ــات العس ــة إىل الصناع ــة، إضاف ــادات اليهودي ــا القي ــات عقدته ــا يف صفق رشاؤه

ــم ٤٢ يف هــذا الفصــل). ــابقا (راجــع املالحظــة رق س

إن مسألة ترويج موضوع قلة السالح واملال لدى القيادة اليهودية تندرج يف إطار الرتويج ألسطورة كون 

اليهود مساكني ومالحقني ويتعرضون ألنواع كثرية من الضغوط والتهديدات باإلبادة، وأيضا من جهة أخرى 

واالنتامء  املعنوية  الروح  وارتفاع  والتنظيم  بالتخطيط  إمنا  بالسالح  ليس  العرب  عىل  اليهود  تفوق  إلظهار 

وااللتزام وحب الوطن والتضحية من أجله.

تتعلق املسألة الحقيقية التي شغلت مؤسيس وقياديي الجيش اليهودي ثم اإلرسائييل بالتنظيم الرسيع 

وترسيم حدود العالقة بني املستويني السيايس والعسكري، مبعنى آخر أن القيادة العسكرية كانت مطمئنة إىل 

توفر السالح بيدها، وما شغلها هو متابعة التنظيم وإدارة الحرب مع الفلسطينيني ثم مع العرب.

لهذا طرحت عّدة تساؤالت عىل طاولة القيادة العسكرية الجديدة ويف مقدمة هذه التساؤالت: ما هو 

شكل هذا الجيش؟ هل يجب أن يكون جيشا شعبيا أم جيشا محرتفا أو الدمج بني الطرفني؟ ما هو مبنى 

الجيش األفضل والذي يوفر إجابات ملتطلبات الساعة؟ أيكون مركبا من عّدة جيوش متخصصة؟ وما هي 

أسس تسليح الجيش؟ 

رؤية  لبناء  العسكري  طاقمه  وأمام  األساس  يف  غوريون  بن  أمام  زخمة  مادة  التساؤالت  هذه  وفرّت 

عسكرية/ أمنية شاملة. وتطلبت هذه الرؤية توفري إجابات قاطعة وواقعية تتجاوب مع االحتياجات األمنية 

يف األساس للييشوف وملؤسساته وملستقبل الدولة العتيدة. ولهذا فيمكن إدراك رؤية بن غوريون العسكرية 

اآلخذة بالتبلور كالتايل:

إنشاء جيش الشعب املؤسس عىل قاعدة التجنيد اإللزامي ومبدأ املهنية (أي االحرتاف) والخربة ) ١

واملعرفة العسكرية أمران مهامن يف بناء هذا الجيش.   

إنشاء شبكة إرشاد عسكرية تشمل مدارس ثابتة لتعليم املهن املرتبطة واملتعلقة بتفعيل وتشغيل ) ٢

الجيش يك ال يتوقف أداؤه وعمله وقيامه بواجبه يف كل الحاالت.

والثقيلة ) ٣ واملتوسطة  الخفيفة  املستويات:  كافة  من  األسلحة  رشاء  صفقات  إبرام  عملية  توسيع 

لتزويد الجيش بها، وإقامة صناعات عسكرية متطورة كسبيل نحو استقالل يف تزويد الجيش مستقبال.

اعتامد املخابرات ونقل املعلومات من امليدان كأحد املركبات املركزية واألساسية يف اإلنذار املبكر، ) ٤

وذلك لقلة املعلومات حول أوضاع العرب خارج فلسطني.
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أما بخصوص شكل وفعالية شبكة العالقات بني املستويني السيايس والعسكري خالل هذه الفرتة االنتقالية 

فكانت عىل النحو التايل:

إن رئيس الوكالة اليهودية ومدير الدائرة األمنية فيها عبارة عن طرف مهني. ولقد أصبح بن غوريون يف ) ١

أيار ١٩٤٨ رئيًسا للحكومة ووزيًرا للدفاع كاستمرارية ملنصبه الرئايس يف الوكالة. وهذا يعني أنه ممسك 
بزمام املستويني السيايس والعسكري.٤٥

يف ) ٢ السياسية  املؤسسة  تدخل  دون  والعسكري  السيايس  املستويني  بني  ووطيدة  مبارشة  عالقة  إقامة 

الوكالة. معنى ذلك أنه حرر مبنى الدولة العتيدة من الخضوع والتأثر بالقرار السيايس للوكالة اليهودية 

بكونها جساًم متثيلًيا لليهود.

إقامة جيش واحد وموحد برئاسة هيئة أركان عامة واحدة لكافة الوحدات العسكرية. وهذا الجانب ) ٣

فصائل  من  وسواها  واللحي  واالتسل  كالهاغاناه  اليهودية  العسكرية  املنظامت  تفكيك  الحًقا  تطلب 

صغرية هامشية. 

وعلينا اإلشارة هنا إىل أن بناء الجيش النظامي الجديد وفق أسس النظام العسكري الغريب مل يكن نتيجة 

تخطيط منهجي متسلسل، إمنا جاء يف أعقاب األحداث الجارية يف فلسطني والتي دون أدىن شك تركت أثرها 

البالغ عىل عملية البناء، أي أن العملية  كانت تدريجية وليست وليدة الساعة. هذا ال يعني أنه مل تكن هناك 

خطة أساسية، ولكنها متيزت باملرونة لكون هذا الجيش وأثناء عملية بنائه خاض معارك ضد الفلسطينيني 

وضد الجيوش العربية النظامية. 

 أضف إىل أنه كان لدى مؤسيس الجيش موروث عسكري كبري وطويل زمنيا (منذ تأسيس منظمة الهاغاناه 

وحتى العام ١٩٤٨). وبناء عليه فإن الظروف السياسية والعسكرية وامليدانية فرضت أسسا للجيش النظامي.

 ويقول بن غوريون بهذا الصدد: «إذا مل نتعلم مهنة الحرب وفق الظروف واالحتياجات الجديدة فلن 

تقوم لنا قامئة. وعلينا أن نتقن هذه املهنة يف وقت قصري للغاية. وتعلمها يلزمنا نسيان املايض... ليس كل ما 

كان جيدا ضمن الهاغاناه يسبب لنا نجاحا اآلن... الظروف جديدة والحرب مختلفة ومن نوع آخر، لذا نحن 

ملزمون بدراسة نظام عسكري جديد وخوض حرب معارصة مل نختربها من قبل».٤٦ 

اعتقــد بــن غوريــون أن إقامــة الجيــش النظامــي الجديــد هــو حاجــة ملواجهــة الحــرب القادمــة أوال، 

ــك ــم ذل ــا ت ــة أوال، إمن ــش بالدول ــط الجي ــاده رب ــن باعتق ــه. ومل يك ــريب وجيوش ــدو الع ــة الع أي ملواجه
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فيــام بعــد، أي بعــد اإلعــالن عــن إقامــة الدولــة رســميا، حينهــا اتخــذ الجيــش صفــة رســمية ومل يعــد جيشــا 
للمواجهــة، إمنــا صــار جيشــا للهجــوم يف ســبيل الدفــاع عــن مــرشوع الدولــة اليهوديــة يف فلســطني.٤٧

الظروف  منطلق  من  غوريون  بن  التي صاغها  املحددة  العسكرية  الرؤية  إىل  باإلضافة  الجيش  وارتبط 

القامئة بالنسبة لواقع الييشوف وملستقبله، ارتبط مبسائل أخرى ذات أهمية يف تشكيله. فالجيش هو مركب 

للشعب  القومية  اليقظة  يف  مركزي  دور  وله  فلسطني،  اليهودي يف  املجتمع  حياة  وثوري يف  ورئيس  سائد 

اليهودي. 

األرض  مصري  لفلسطني. رصاع حول  األصليني  السكان  مع  مرير  الييشوف هو رصاع  كونه  الذي  الواقع 

بالنسبة للييشوف أن يستمر يف هذا الرصاع بشكله الجاري دون تدخل قوة عسكرية  واإلنسان. وما كان 

لحسمه. وبالفعل فإن إقامة الجيش النظامي هي عملية توفري جواب لهذا الرصاع. فالجيش يرمز إىل الصفة 

الرسمية لشكل الدولة العتيدة، ويرمز أيضا إىل رغبة يف تثبيت املوروث الثقايف والتاريخي الذي ربطه بن 

غوريون وآباء الصهيونية بالحركة االستيطانية يف فلسطني. معنى ذلك أنه ليس فقط االستيطان هو الذي يوفر 

اإلجابات عن التساؤالت املتعلقة مبصري ومستقبل اليهود، إنه الجيش الذي يضمن الحامية واألمن وبالتايل 
يصد هجامت العدو ويدعم عملية توسيع رقعة الدولة العتيدة.٤٨

املبنى األسايس للجيش النظامي يف هذه املرحلة

وضعت قيادة الجيش النظامي الجديد مقرتحات عملية لدوائر وشعب الجيش متأثرة باملبنى القائم يف 
الجيش الربيطاين يف ذلك الوقت، عىل النحو التايل:٤٩

«أكا» («أجاف كوح أدام»)، اختصار من العربية ويعني «شعبة القوى البرشية يف الجيش». ومن مهام • 

هذه الشعبة معالجة مسائل تتعلق بالتجنيد اإللزامي واستيعاب املجندين وتدريبهم وتوزيعهم عىل 

الوحدات العسكرية املختلفة يف الجيش. 

«أجا» (أجاف افسناؤوت)، اختصار من العربية ويعني «شعبة الصيانة واإلمدادات». ومن مهام هذه • 

الشعبة التخطيط الخاص باالحتياجات األولية يف املجال اللوجستي للجيش.

البحث عن •  أبرز مهامها  املالية». ومن  العربية ويعني «شعبة  «أكس» (أجاف كسافيم)، اختصار من 

موارد مالية للجيش.
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«متام» (محالكا لتفكيدي مطيه)، دائرة مهام القيادة العامة. ومن مهامها تحديد سلم األولويات الخاص • 

بالجيش وفرقه ووحداته العسكرية املختلفة.

«أجام» (أجاف مفتساعيم)، اختصار من العربية يعني «شعبة العمليات العسكرية». ومن مهامها وضع • 

تخطيط اسرتاتيجي ووضع سيناريوهات ملواجهات محتملة مع الجيوش العربية النظامية، خاصة بعد 

انسحاب الجيوش الربيطانية من فلسطني وحصول فراغ عسكري. 

دائرة اإلرشاد. ومن مهامها إقامة أطر لتدريب قوة عسكرية خاصة، وتأهيل ضباط ملهام قتالية حساسة • 

ودقيقة.

مل تأِت عملية بناء الجيش النظامي دفعة واحدة، إمنا عىل مراحل متتالية ومتعاقبة، ولكن يف مدة شهور 

قليلة، ملا فرضته الظروف الجيوسياسية الحاصلة عىل أرض الواقع يف تلك املرحلة. معنى ذلك أن عملية البناء 

وإقامة الشعب والدوائر املختلفة أقرت ونفذت خالل الحرب اليهودية ـ الفلسطينية والحرب اإلرسائيلية ـ 

العربية التي تلتها (أي من فرتة صدور قرار التقسيم يف نهاية ترشين الثاين١٩٤٧  وحتى شهر أيار ١٩٤٨). 

وواضح لنا أن ما  مّيز هذه العملية البنائية رؤية عسكرية وتفكري اسرتاتيجي معمول بها من خالل التنظيم 

الفعيل واللوجستي والتأهييل واإلرشادي. كل هذه إشارات ودالئل عىل رؤية عسكرية رصفة إلقامة جيش 

حديث ونظامي بعيدا عن كافة أسس املنظمة الرسية العصابية.

السعي إىل إقامة سلطة مدنية عليا للجيش الجديد

كان التغيري يف الرؤية العسكرية أحد أعمدة خطة بن غوريون يف رؤيته لجهاز األمن القومي اليهودي. 

أراد بن غوريون أن يكون هذا الجيش موازيا ملا هو متبع ومقبول به يف أنظمة ذات أسس دميقراطية يف دول 

الغرب، حيث أن الجيش خاضع للمستوى السيايس دون أن يتدخل به. كان مبنى الجيش وفق نظام منظمة 

الييشوف يف فلسطني، ولكن هذه اإلدارة كانت ذات  اليهودية ومؤسسات  الوكالة  الهاغاناه خاضعا إلدارة 

تأثري شكيل فقط، إذ أن النشاطات العسكرية والعمليات التي رافقتها ُنظمت من قبل قيادة الهاغاناه ذاتها. 

وتكونت قيادة الهاغاناه القطرية من ممثيل أحزاب العامل، أي من اليسار الصهيوين ومن ممثيل االتحاد 

املدين (هئيحود هئزراحي) أي اليمني الصهيوين. إذن كان ملنظومة األحزاب الصهيونية دور فاعل من خالل 
مؤسسات الييشوف يف ما له عالقة بقوات األمن يف منظمة الهاغاناه.٥٠
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هذا الواقع الخاص مبنظمة الهاغاناه مل يتالءم مع الواقع والظروف املستجدة عىل الساحة الرصاعية. فنب 

غوريون الذي عمل وفق رؤية وتطلعات هي األقرب إىل ُمصلح إداري، توجه نحو بناء شبكة عالقات مبارشة 

السياسية واأليديولوجية.  السياسية وفرض رؤاها  السيايس والعسكري، دون تدخل األحزاب  املستويني  بني 
كانت رؤيته تهدف إىل تقصري طريق القيادة وتبسيط مسرية اتخاذ القرارات.٥١

بني  والعالقة  العسكري  املبنى  يف  للتغيري  دعوته  اعرتضت  محاور  ثالثة  مواجهة  غوريون  بن  أمام  كان 

املستويني السيايس والعسكري: (أ) مصدر السيادة يف الجيش. (ب) تغيري رؤية املبنى وأهداف جهاز األمن 

الوطني. (ج) عدم تسييس الجيش بواسطة إلغاء تدخل األحزاب.

إدارة مركزية للجيش

أقام بن غوريون مؤسسات إدارية تقوم مبهمة مساندة النظام العسكري الجديد، أو ما ُعرف بالجيش 

الساحة  فاعلة عىل  كانت  التي  الضيقة  القطرية  املؤسسات  عن  بعيدة  املؤسسات  وكانت هذه  النظامي. 

الصهيونية املحلية والعاملية. وتفرعت عن هذه املؤسسات عّدة لجان، من بينها: «لجنة الحالة أو الوضع» 

ومن أبرز مهامها القيام مبعالجة السلطة واإلدارة مبا فيها قضايا األمن. «مركز القيادة لخدمة الشعب»، وهي 

عبارة عن لجنة ذات اهتامم باملجند وعائلته. «لجنة املشرتيات املركزية». و«لجنة اقتصادية ملكافحة العدو» 
و«لجنة التحصينات» و«لجنة النقب». وعدد آخر من اللجان ذات االهتامم القريب من امليادين األمنية.٥٢

ومنعا لتعمق واتساع رقعة الجدل والنقاش حول خطواته هذه، قام بن غوريون برتكيز الشؤون العسكرية 

واملالية وقضايا تسلح الجيش وإنتاج السالح (أي الصناعات العسكرية) بيده، من منطلق املركزية يف القرار 

منظمة  بني  ما  االنتقالية  املرحلة  يف  العسكرية/األمنية  رؤيته  مركزية  ميز  ما  وهذا  التنفيذ.  يف  واملركزية 

الهاغاناه وبني لحظة اإلعالن عن إقامة «جيش الدفاع اإلرسائييل».

ــة  ــكرية/األمنية، أن معارض ــه العس ــته أو رؤيت ــدي سياس ــن مؤي ــريه م ــون ولغ ــنب غوري ــا ل كان واضح

ــط  ــع فق ــؤالء مل تنب ــة ه ــني. معارض ــني صهيوني ــية وممثل ــزاب السياس ــب األح ــن جان ــتنطلق م ــة س قوي

ــة  ــون إىل إقام ــن غوري ــوة ب ــن دع ــا م ــه إمن ــلطته وإدارت ــزة س ــو مرك ــون نح ــن غوري ــات ب ــن توجه م

ــدة أو ــة العتي ــة يف الييشــوف عشــية اإلعــالن عــن الدول ــا والشــؤون الجاري ــة القضاي ــر كاف ــة تدي حكوم
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تحضــريا لإلعــالن عــن الدولــة. وكانــت هــذه املعارضــة شــديدة يف شــهر نيســان ١٩٤٨ ويف خضــم احتــدام 

املعــارك بــني الجيــش النظامــي واملنظــامت العســكرية اليهوديــة وبــني الفلســطينيني يف القــرى واملــدن يف 

مختلــف أنحــاء فلســطني. ومل يكــن أمــام اللجنــة الصهيونيــة أي بديــل ســوى وضــع كافــة األمــور املتعلقــة 

ــة الشــعب» (منهيلــت هعــام)، وتكــون  ــد ســلطة «مديري ــد واألمــن وإدارة الحــرب وتســيريها بي بالتجني

هــذه املديريــة خاضعــة لـــ «مجلــس الشــعب» (موعتســت هعــام). 

نالحظ هنا أن رؤية بن غوريون هي التي أصبحت سائدة يف امليدان السيايس والعسكري، ونجح يف إخراج 

القرار العسكري من يد األحزاب والقوى الصهيونية األخرى وتركيزها يف إطار سيايس خاضع له.

هذا مؤرش واضح إىل تفكيك القيادة القطرية للهاغاناه يف نهاية العام ١٩٤٨ وبداية تنظيم هيئة أركان 

عامة للجيش كهيئة رسمية يف إطار دولة إرسائيل. 

من الواضح أن بن غوريون قد دخل يف رصاع مرير مع قيادة حزب مبام (حزب العامل املوحد) حول 

كإطار  مبام)،  حزب  صفوف  من  التنظيم  هذا  وقيادة  عنارص  معظم  (كان  «الباملاح»  تنظيم  بقاء  مسألة 
عسكري.٥٣

توىل يرسائيل غالييل من حزب مبام مسألة املواجهة مع بن غوريون، إذ أن بن غوريون قد قام بعزله 

من منصب رئيس األركان القطري، ثم اتسعت رقعة املواجهات السياسية والنقد الالذع تجاه خطوات بن 

غوريون التي وسمت باالنفرادية من قبل اسحق بن اهارون وهو أحد قياديي الحزب، إال أن بن غوريون 

رفض نظرة وتوجهات مبام معتربا إياها ضيقة ومحصورة يف نطاق املصالح الخاصة والضيقة للحزب. بينام 
نظرة بن غوريون، كام عرب عنها، تتعدى حدود املصلحة الشخصية أو الفئوية.٥٤

خالصة الخطوات التي اتخذها بن غوريون حتى هذه املرحلة

تركيز القوة العسكرية واألمنية بيد شخص واحد، أي ما يشبه الدكتاتورية العسكرية ـ السياسية. وهذا ) ١

تعارض كلية مع توجهات األحزاب السياسية التي نادت وطالبت بالرشاكة والتعاون يف الشأن العسكري/ 

األمني.

إضعاف نفوذ وسطوة األحزاب العاملية واليمينية يف كل ما له عالقة بالقرار العسكري واألمني، ووضع ) ٢

حاجز منيع أمام سيطرة املنظامت الفاشية املسلحة (اإلشارة هنا إىل عصابتي اتسل ولحي).
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من املمكن أن ُتحدث خطوات اإلصالح والتغيري التي انتهجها بن غوريون تغيريًا جوهريا يف أطر الجيش، ) ٣

هذه  غوريون  بن  واجه  لهذا  مأمسسة.  رسمية  أطر  إىل  رسمية  غري  ُأطر  من  الجيش  يتحول  بحيث 

املعارضة الشديدة من قبل األحزاب والتيارات يف الييشوف، ألنه تبنى أسس ومفاهيم الجيوش النظامية 

ذات املبنى الهرمي يف القيادة، وذات أسس الطاعة العسكرية يف كل ما له عالقة بتنفيذ األوامر والقيام 

باملهام واملهامت العسكرية املصادق عليها.

النظامي يف  الجيش  إقامة  الربيطاين يف  العسكري  املبنى  تبني أسس  املعارضة موجهة ضد فكرة  كانت 

الدولة اليهودية العتيدة.٥٥ ساد خوف يف أوساط القطاعات السياسية من خطوات بن غوريون، خاصة من 

احتامالت أن تؤدي  إىل تراجع يف الروح الطالئعية (كانت اإلشارة هنا بالذات إىل عنارص تنظيم الباملاح الذين 

اعتربوا طالئعيني يف توجهاتهم العسكرية واألمنية وتطلعاتهم نحو مستقبل بناء الدولة العتيدة). لهذا، عندما 

دخل السياسيون يف حوار مع بن غوريون طالبوه بتبني معايري تربوية واجتامعية قامئة وموجودة يف الباملاح، 
ظنا منهم أنهم بهذه الطريقة ميكن أن يضمنوا بقاء بعض الجوانب املركزية يف الباملاح.٥٦

أسس تثبيت مبنى الجيش النظامي
ميكن تلخيص األسس التي سعى إليها بن غوريون مبا ييل:٥٧

إقامة حكومة تقوم باإلرشاف عىل الجيش. أي ربط العالقة بني الجيش واملستوى السيايس. ويقوم هذا ) ١

الجيش بتنفيذ سياسة الحكومة بواسطة وزير مكلف بالشأن األمني مبارشة. واتخذ بن غوريون هذه 

له  املعارضة  الصهيونية  السياسية والجهات  بالذات إلبعاد شبهات وإدعاءات بعض األحزاب  الخطوة 

بكونه يرغب يف االستئثار واالنفراد بالجيش وبالقرار األمني.

إقامة «مديرية أمن» تقوم بتقديم مشورة ومساعدة فكرية وتخطيطية للحكومة، وهذا ما ُيعرف يف ) ٢

عرصنا بـ «حكومة حرب».

إقامة هيئة أركان عامة بقيادة رئيس لها تعينه الحكومة، يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة وهو مسؤول ) ٣

أمامها عن تنظيم الجيش وتسيريه يوميا، وهو ـ أي رئيس األركان ـ ميثل الجيش بكافة قطاعاته أمام 

املستوى السيايس، أي الحكومة.

ــة ينفــذ مــا ــأن الجيــش هــو جهــة رســمية حكومي إذن، اســتطاع بــن غوريــون فــرض وجهــة نظــره ب
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يصــدر مــن أوامــر عــىل يــد املســتوى الســيايس، وهــو بهــذا يكــون رفــض وجهــة النظــر التــي تزعمتهــا قيادة 

ــة يؤمــن بهــا هــذا الحــزب وســواه. أي  ــة طبقي ــذ أيديولوجي ــأن الجيــش ذو صفــة سياســية لتنفي ــام ب مب
إخضــاع كافــة قطاعــات الييشــوف إىل قيــادة سياســية شــاملة، مبــا فيهــا الجيــش.٥٨

رؤية بن غوريون: جيش ضمن سيادة دولة

أراد بن غوريون إقامة جيش ضمن سيادة الدولة، وهو جيش رسمي غري سيايس، أي غري خاضع لألحزاب 

والقوى السياسية الفاعلة. وهذا الجيش يكون خاضعا ألوامر الحكومة مبارشة. وال يسمح له بإقامة عالقات 

مع جهات أخرى غري الحكومة ذاتها. لهذا، فإن بن غوريون عارض تدخل الهستدروت واألحزاب السياسية يف 

املؤسسة العسكرية. معنى هذا، سعيه نحو تأطري الجيش تحت مظلة الحكومة مبارشة بعيدا عن التجاذبات 

السياسية والحزبية واأليديولوجية. 

وكذلك رفض بن غوريون استمرار وجود تنظيم الباملاح كجسم خاص ضمن الجيش بالرغم من القيم التي 

حملها هذا التنظيم. 

أي أن رؤيته العسكرية كانت شاملة ومتساوية لكل وحدات ومركبات وقطاعات الجيش النظامي. وهو 

بهذا يكون قد خطط ونفذ عملية تفكيك املؤسسة العسكرية السابقة املكونة من عصابات ومنظامت شبه 

عسكرية، ووضع أسسا لجيش نظامي جديد واحد وموحد تحت سيادة الدولة، وتحت إمرة القرار السيايس 
لحكومتها.٥٩

***

أما الخطوة الثانية التي تبناها بن غوريون فكانت عبارة عن إقامة مؤسسة حكم تحل محل مؤسسات 

هذه  مع  العسكرية  املؤسسة  عالقة  وتكون  العسكرية.  املؤسسة  عىل  بنفسها  باإلرشاف  تقوم  الييشوف، 

املؤسسة فقط.

أما العوامل التي أّدت إىل إقامة «مديرية الشعب» (أي الجهاز السيادي للدولة العتيدة) فهي:

صدور قرار األمم املتحدة رقم ١٨١ (قرار تقسيم فلسطني وإقامة دولتني واحدة يهودية وأخرى عربية) ) ١

حقق رشعية دولية إلقامة دولة يهودية يف فلسطني.

ــيا ) ٢ ــا سياس ــا فراغ ــت وراءه ــطني خلف ــن فلس ــة م ــوات الربيطاني ــكري للق ــحاب العس ــة االنس عملي

وعســكريا يف الوقــت ذاتــه، مــا اقتــىض تعبئــة هــذا الفــراغ بنظــام إداري ـ عســكري جديــد، 
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وفق الرؤية الصهيونية.

ساد خوف شديد يف الشارع اليهودي العام من احتامالت إقامة العرب حكومة عربية قد تحول دون ) ٣

إقامة حكومة يهودية يف فلسطني. علام أن هذا االعتقاد مل يكن سليام يف بعض مكوناته، ألن العرب قد 

رفضوا قرار التقسيم، اُملشار إليه أعاله.      

حاجة الييشوف اُملتسارعة واُمللحة إلقامة حكم مركزي يهودي يسعى إىل تنظيم الييشوف متهيدا لحاالت ) ٤

الطوارئ القادمة وتنظيم الشأنني السيايس (اإلداري) والعسكري.

لهذا اعترب بن غوريون أن إقامة حكومة مركزية بات أمر الساعة يف الييشوف، وهذا ما عرب عنه يف الجلسة 
األوىل ملجلس الدولة املؤقت يف ١٩٤٨/٥/٤ .٦٠

وإلخراج مرشوع إقامة الحكومة حيز التنفيذ وضع بن غوريون ومستشاروه خطة ابتداء من شهر آذار 

١٩٤٨ تهدف إىل تحقيق ذلك بواسطة تعيني ١٣ وزيرا مختصا يف ميادين مختلفة لها عالقة بوضعية ومستقبل 

الدولة. وكانت أهم وزارة بالنسبة لنب غوريون هي وزارة الدفاع. 

واإلدارة  الحكم  وتفعيل مؤسسات  بإقامة  الصهيونية  التنفيذية  اللجنة  أوساط  باإلجامع يف  قرار  واتخذ 

مبارشة مع انتهاء وجود االنتداب الربيطاين وحكومته ومؤسساته. فتكونت الحكومة اليهودية تحت عنوان 

«مديرية الشعب» من ١٣ وزيرا، و«مجلس الشعب» من ٣٧ عضوا. واعتربت هذه املؤسسات مؤقتة، ومل 

تحمل اسام إداريا كحكومة أو برملان بسبب اإلنذار الربيطاين املوجه إىل اللجنة التنفيذية الصهيونية بأال يتم 
ذلك ما دام آخر جندي بريطاين موجودا يف فلسطني بصفة رسمية.٦١

األمنية  القوى  متوين  وطاقة،  وقود  تلغراف،  بريد،  مواصالت،  التالية:  املهام  الشعب  مبديرية  وُأنيطت 

اسم  نهائيا  مبثابة حكومة)  (وهي  املديرية  هذه  وأقرت  الحرب.  البرشية خالل  القوى  تنظيم  والييشوف، 

الدولة يف ١٢ أيار ١٩٤٨، أي قبيل انتهاء االنتداب الربيطاين رسميا وفعليا عن فلسطني. وقال بن غوريون يف 

خطابه أمام املديرية:« قررنا أن يكون اسم الدولة «إرسائيل»، وإذا قالوا دولة فإنها «دولة إرسائيل»».

ومل تتخــذ حكومــة «دولــة إرسائيــل» شــكلها النهــايئ إال يف نهايــة شــهر أيــار ١٩٤٨ بعــد ترتيــب 

اليهوديــة. فجــاءت تشــكيلة الحكومــة مكونــة مــن ١٦  الدينيــة  العالقــات بينهــا وبــني األحــزاب 

ــرا  ــة ووزي ــا للحكوم ــون رئيس ــن غوري ــني ب ــم تعي ــني. وت ــوا بوزارت ــم كلف ــة منه ــرا، ثالث وزارة بـــ ١٣ وزي

ــر ــل املؤمت ــن قب ــام م ــه به ــطة تكليف ــا بواس ــني فعلي ــني الوظيفت ــون بهات ــن غوري ــام ب ــد ق ــاع (لق للدف
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الصهيــوين لعــام ١٩٤٦ بكونــه رئيســا للوكالــة اليهوديــة ـ أي املســتوى الســيايس ـ ورئيســا للدائــرة األمنيــة 

فيهــا ـ أي املســتوى العســكري/ األمنــي ).  

شمولية رؤية بن غوريون األمنية

يف  تقف  والتي  العسكرية/األمنية،  رؤيته  عىل  وطابعها  جوهرها  يف  مؤسسة  غوريون  بن  خطة  كانت 

يف  أي  فلسطني،  وخارج  ـ  الفلسطينيني  مواجهة  أي  ـ  فلسطني  داخل  الشاملة  الحرب  نحو  نظرته  مركزها 

مواجهة الجيوش العربية. 

املفاهيم التي وجهت بن غوريون يف رؤيته األمنية الشاملة لتحقيق األهداف املركزية، هي: (أ) إدارة 

املعركة أمام الفلسطينيني والعرب والدفاع عن الدولة العتيدة. (ب) إقامة سلطة ذات سيادة. (ج) بسط 

سيطرة هذه السلطة عىل جيش واحد فقط. 

هذه هي الخطوط الرئيسة التي وجهت بن غوريون يف خطواته نحو قبول وزارة الدفاع، باعتبارها أهم 
وزارة.٦٢

ميكن اعتبار ان رؤيته األمنية كانت رشطا لقبوله وزارة الدفاع، ورشطا إلدارة املعركة العسكرية ووضع 

أسس راسخة للدولة العتيدة مبنية عىل قواعد عسكرية وأمنية ثابتة. حيث رفض بن غوريون قبول حقيبة 

الدفاع فيام لو بقيت األحزاب السياسية واملؤسسات الصهيونية ذات نفوذ يف مسألة تكوين الجيش وتفعيله 

وإدارته. 

فاالنتداب  الذاتية،  ملصلحته   ١٩٤٨ أيار  شهر  يف  الحرجة  الظروف  من  االستفادة  غوريون  بن  استطاع 

الدفاع  لقبول وزارة  لهذا فرض رشوطه  امللء فورا،  يتطلب  والعسكري  السيايس  والفراغ  الربيطاين سيغادر 

املجتمع  قادت  التي  الرتكيبة  بدال من  (أ) سلطة واحدة مركزية  الرشوط هي:  تطبيقها. وهذه  وأرص عىل 

اليهودي يف فلسطني. (ب) تفعيل سيادة الحكومة عىل جيش الدولة، لكونها ـ أي السيادة ـ بيد الحكومة 

فقط. (ج) إقامة جيش مبني عىل مبدأ املساواة يف السيادة والصالحيات والخدمة واإلدارة. هذا الرشط يعني 

حتام البدء بتفكيك العصابات التي كانت تدير رصاعها مع اإلنكليز والعرب كل عىل حدة. إذ مل يعد الرصاع 

واملواجهة العسكرية مع اإلنكليز، إمنا مع العرب. 

حــاول أعضــاء مــن حــزب مبــام كســب الوقــت واالســتفادة مــن ضغــط األحــوال العســكرية/ 

ــدف  ــون.٦٣ كان ه ــن غوري ــب ب ــف إىل جان ــة تق ــة أمني ــا لجن ــة فيه ــكيل حكوم ــوا تش ــة فاقرتح األمني

ــكرية. ــة العس ــة والدكتاتوري ــون االنفرادي ــن غوري ــول ب ــام مي ــل أم ــع عراقي ــزب وض ــذا الح ــادة ه قي
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  مل يعــني وزيــر للدفــاع بصفــة رســمية مــن قبــل مديريــة الشــعب، فبقــي بــن غوريــون يديــر أمــور الحــرب 

مــع طاقــم عســكري وســيايس مؤيــد لرؤيتــه العســكرية/األمنية. ولكــن مل يســتمر هــذا الوضــع وقتــا طويال، 

إذ اقــرتح بــن غوريــون يف جلســة الحكومــة املؤقتــة بتاريــخ ٢٣ أيــار ١٩٤٨ إصــدار أمر(مرســوم) بإقامــة 

جيــش الدفــاع اإلرسائيــيل، كخطــوة قــد تســاهم يف قبولــه حقيبــة األمــن (الدفــاع).

إن مرسوم إقامة الجيش والصادر عن املستوى السيايس قد وضع القاعدة أو األساس القانوين لوجود جيش 

واحد رسمي يرتأسه وزير األمن. هذه الخطوة كانت تحمل دالالت يف طياتها بالنسبة لنب غوريون يف توليه 

حقيبة األمن عىل أساس جيش واحد إلرسائيل، الدولة الجديدة. وبالتايل فإن الباملاح يخضع ألوامر وتعليامت 

هيئة األركان العامة للجيش اإلرسائييل.

تطلبت هذه الخطوات القيام بخطوات تصفية القوة العسكرية لعصابتي اتسل ولحي، وذلك بالتوصل 

إىل اتفاقات وتفاهامت بني بن غوريون وبني قيادات هاتني العصابتني بانضاممهام إىل الجيش الواحد. وكنا  

رشحنا خطوات تفكيك وتصفية هاتني العصابتني والصعوبات والعقبات التي واجهها بن غوريون واعرتضت 
طريقه إلنجازها.٦٤

فيه  والقضاء» وورد  الحكم  «أنظمة  بعنوان  أيار ١٩٤٨ مرسوما  املؤقت يف ٣٠  الشعب  وأصدر مجلس 

كافة  توحيد  إىل  أّدى  ما  األمن،  بوزارة  رسميا  وتكليفه  للحكومة  رئيسا  غوريون  بن  تعيني  عىل  املصادقة 

املؤسسات والهيئات اليهودية يف جسم واحد هو حكومة إرسائيل.

كان لتهديد أو إنذار بن غوريون هدف أال وهو افتعال أزمة سياسية وإدارية. وجراء هذه األزمة اضطر 

الكنيست إىل إحداث تغيريين جوهريني، وهام: إقامة جهاز أمن وسلطة أمنية ذات قواعد وأسس إدارية 

جديدة. وإلغاء كثري من الدرجات والرتب (الهرمية) التي أعاقت التحرك السيايس والعسكري.

افتعال األزمة عىل يد بن غوريون كان هدفه تعيينه رسميا من قبل الحكومة وبعيدا عن استئثاره الفردي 

بالقرار، ليبعد عنه ولو شكليا صفة الدكتاتورية واالنفرادية. ومن جهة أخرى ليؤكد وجوده، وكونه وحده من 

يستطيع القيام باملهامت الصعبة التي تقف أمام الدولة الجديدة.

***
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تزامن رصاع بن غوريون من أجل إقامة نظام أمني جديد، وافتعاله أزمة قيادة وزارة األمن، مع مسألة 

تفكيك ما كان قامئا من تنظيامت عسكرية منفردة. 

كان تأثري بن غوريون يف هذه املرحلة يف توجهني، األول: أن الحكومة هي القيادة العليا وصاحبة القول 

الفصل والقرار األخري. الثاين: الصالحية الفعلية الوحيدة هي للحكومة. وهذا يعني خضوع الجيش لسيادة 

وسلطة الحكومة، وأن الجيش أصبح جزءا من مركبات املنظومة اإلدارية يف إرسائيل بالرغم من أن ذلك غري 

وارد بصفة رشعية يف القوانني.

أما الحكومة املؤقتة فلم تكن ذات خربة يف العمل الجامعي فاضطرت إىل الرضوخ لرشوط ومطالب بن 

غوريون. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الحكومة مل تستطع (أو مل يكن بإمكانها) التنازل بسهولة عن قيادته 

لكون الفرتة االنتقالية وبداية إرسائيل عبارة عن انقالب وتحول يف حياة املجتمع اليهودي يف كافة املجاالت. 

وزعيام  قائدا  أصبح  قد  غوريون  بن  أن  املختلفة  والحزبية  السياسية  بأطيافها  املؤقتة  الحكومة  وأدركت 

سياسيا، وتم قبول هذه الحقيقة الواقعية.

قوننة إقامة الجيش اإلرسائييل

العسكرية  املؤسسة  إقامة  عملية  انطلقت  وبالتوازي،  واإلدارة،  الحكم  مؤسسات  إقامة  مهمة  مقابل   

النظامية. وبالرغم من التناقض يف وجهات النظر وتوسع الرصاعات بني القوى الفاعلة والناشطة يف امليدان، 

ُأقيمت تدريجيا ُأطر التأسيس للمؤسسة العسكرية.

إن خوض الجيش النظامي يف معارك عديدة وضعه يف صدارة امتحان األعامل والنتائج بالنسبة لقيادات 

الييشوف والقيادات الصهيونية. وتابعت املؤسسة العسكرية يف تسليح جيشها أثناء املعارك التي خاضها أمام 

جيوش الدول العربية النظامية. وتم خالل املعارك تأسيس ثالثة ألوية عسكرية جديدة إضافة إىل التسعة 

التي كانت قامئة. وُأٌقيمت أيضا قيادتان عليتان واحدة عىل الجبهة الشاملية بقيادة مويش كرمل، وقيادة 

القدس بقيادة دافيد مركوس.٦٥ وقامت كافة ألوية الجيش اإلرسائييل باحتالل معظم مناطق فلسطني وتوفري 

الحامية للمستوطنات والطرقات املؤدية إليها.

أما قرارات الحكومة املؤقتة بالنسبة لإلعالن رسميا عن إقامة الجيش الخاضع رسميا للدولة فتأثرت بعدة 

عوامل، أبرزها:

ــع هــذا الوضــع) ١ ــة. دف ــدول العربي ــوش ال ــع جي ــدء الحــرب م ــة وب ــة الدول ــن إقام ــالن ع اإلع
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إىل اإلعــالن رســميا عــن إقامــة جيــش دولــة نظامــي، إذ قــال بــن غوريــون:«دون دولــة ال ميكــن وجــود 

ــا ألــزم وجــود جيــش رســمي ونظامــي». جيــش».٦٦ وأضــاف أن «إقامــة الدولــة وخــوض املعــارك مًع

االنسحاب الربيطاين خّلف وراءه شعبني متصارعني ومتحاربني استمرارا للرصاع يف فرتة االنتداب ) ٢

ولكن بحضور املؤسسات االنتدابية الربيطانية. هذا الوضع ألزم برؤية بن غوريون وسياسيي إرسائيل رضورة 

إقامة جيش للدولة اليهودية كذراع لتحقيق اهدافها. ومام ال شك فيه أن االنسحاب الربيطاين ترافق مع 

تنسيق خفي يف معظم مراحله وظاهر يف بعضها بني القيادات السياسية والعسكرية الربيطانية واليهودية 

يف املدن املركزية، حيفا مثال عىل ذلك. كان هدف الجالء الربيطاين عن فلسطني خلق فوىض سيتم حسمها 

عملت  هائلة  ولوجستية  عسكرية  وإمكانات  ظروف  من  بريطانيا  وفرته  ما  عىل  باالعتامد  اليهود  لصالح 

عىل تذليل الصعاب أمام القوات اليهودية يف التغلب عسكريا عىل الفلسطينيني ثم عىل الجيوش العربية 
النظامية.٦٧

 خطوة اإلعالن رسميا عن إقامة الجيش

أعلن بن غوريون يف ١٩٤٨/٥/٢٦ عن إقامة الجيش النظامي للدولة الجديدة وفق «مرسوم إقامة الجيش». 

أّما إقامة «جيش الدفاع اإلرسائييل» فاستند عىل أمرين قانونيني:

األول صدر يف ١٩٤٨/٥/١٩، أي بعد أيام قليلة من اإلعالن عن إقامة الدولة، وذلك ضمن «أنظمة الحكم 

والقضاء»، عىل يد لجنة خامسية اختريت يف مجلس الدولة املؤقت (الكنيست فيام بعد)، حيث ورد يف هذه 

األنظمة وتحديدا يف بند رقم ١٨ منها: «بإمكان الحكومة املؤقتة تأسيس قوات مسلحة يف الرب والبحر والجو. 

وبإمكان هذه القوات القيام بعمليات مطلوبة وقانونية لفرض الدفاع عن الدولة»، هذا البند دفع رئيس 

إرسائيل ضد  التي خاضتها  الحرب  الطوارئ مستفيدا من ظروف  قوانني  إصدار  إىل  غوريون  بن  الحكومة 

الفلسطينيني والدول العربية.

ونتيجة للوضع العسكري/ األمني السائد قرر بن غوريون أن يعرض أمام الحكومة مرسوم إقامة الجيش 

للمصادقة عليه. وتضمن هذا املرسوم ما ييل:

إقامة جيش الدفاع اإلرسائييل مؤلفا من جيوش الرب والبحر والجو.. ١
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تجنيد من هم يف عمر يرتاوح بني ١٧ و ٤٥ عاما وفقا للحاجة، أّما االحتياط فحتى عمر ٥٥ عاما . ٢

لخدمات الجيش املتنوعة.

إدالء املجندين قسمهم لدولة إرسائيل، ولحكومتها ولقيادتها العليا ولقوانني الدولة.. ٣

منع وجود أو إقامة منظامت عسكرية أو ما يشبهها خارج إطار الجيش اإلرسائييل.. ٤

وزير الدفاع (األمن) هو املكلف بتنفيذ هذا املرسوم وما يتضمنه.. ٥

مرسوم إقامة الجيش اإلرسائييل

صدر مرسوم إقامة جيش الدفاع اإلرسائييل مبوجب االعتامد عىل بند رقم ١٨ من أنظمة الحكم والقضاء، 

وتضمن ما ييل:

ُيقام بهذا، جيش الدفاع اإلرسائييل مكونا من جيوش الرب والبحر والجو.) ١

التجنيد ) ٢ الطوارئ. وجيل  أذرعه يف حالة  كافة  اإلرسائييل يف  الدفاع  لجيش  إلزامي  تجنيد  ُيفرض 

ُتحدده الحكومة املؤقتة.

ولقوانينها ) ٣ إرسائيل  لدولة  الوالء  ميني  بتأدية  لزم  ُمُ اإلرسائييل  الدفاع  جيش  يف  يخدم  من  كل 

ومؤسساتها الحاكمة.

مُتنع إقامة أية قوة ُمسلحة خارج إطار جيش الدفاع اإلرسائييل.) ٤

األوامر، واإلعالنات والتعليامت األخرى يف قضايا الخدمة الوطنية التي ُعممت عىل الجمهور بني ) ٥

٢٩ ترشين الثاين ١٩٤٧ وحتى إعالن هذا املرسوم عىل يد الوكالة اليهودية واللجنة القومية ومديرية الشعب 

والحكومة املؤقتة أو واحدة من دوائرها، تكون ذات صفة قانونية حتى تغيريها أو تصحيحها أو تعديلها أو 

إلغائها.

كل عملية تنفذ وفقا لتعليامت هذا املرسوم تعترب قانونية، حتى لو أنها تعارضت مع أي أمر آخر ) ٦

يف قانون قائم وموجود.

وزير الدفاع (األمن) ُمكّلف بتنفيذ هذا املرسوم (األمر).) ٧

ُيعرف هذا املرسوم (األمر) بـ «مرسوم (أمر) جيش الدفاع اإلرسائييل» لعام ١٩٤٨.) ٨
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صورة ملرسوم إقامة الجيش اإلرسائييل

للجيش  القسم  نص  باقرتاح  املؤقتة  الحكومة  مجلس  إىل   ١٩٤٨/٥/٣١ بتاريخ  غوريون  بن  وتقدم 

كالتايل:«إنني ُأقسم وألتزم بصدق يف الحفاظ عىل دولة إرسائيل، ودستورها ومؤسساتها الرسمية، وأتحمل 

دون رشط أو قيد تعليامت جيش الدفاع اإلرسائييل، وأن أتقّيد بكل األوامر والتعليامت الصادرة عن القياديني 

اُملكلفني، وأن أبذل قصارى جهودي وحتى التضحية بنفيس من أجل حامية الوطن وحرية إرسائيل».٦٨ 
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ُيعترب هذا املرسوم (األمر) إطارًا عاًما وشامًال للمؤسسة العسكرية اإلرسائيلية يف بداية طريقها. واملالحظ 

أنه ال توجد تعقيدات يف هذا املرسوم، خاصة يف كل ما له عالقة بتفاصيل بنود املرسوم ذاته. ومن جهة أخرى 

وباإلضافة إىل ما ورد أعاله، فإن عامل الزمن كان مركزيا يف رؤية بن غوريون األمنية، لهذا فضل مرسوما(أمرًا) 

قانونيا عاما يؤسس ملزيد من التفاصيل الالحقة بعد الفراغ من الحرب مع جيوش الدول العربية. تضمن 

هذا املرسوم األسس املركزية والرضورية جًدا إلقامة وتفعيل الجيش، ومن أبرزها: (أ) مبدأ أو أساس املبنى 

العسكري. (ب) مبدأ التجنيد اإللزامي للجيش. (ج) مبدأ القسم. (د) مبدأ منع قاطع إلقامة أية قوة مسلحة 

خارج إطار جيش الدفاع اإلرسائييل.

الكنيست اإلرسائييل حمل اسم «قانون خدمة األمن»  العام ١٩٤٩ قانون آخر صادق عليه  وُأضيف يف 

وفيه تم تحديد مكانة الجندي والخدمة العسكرية اإللزامية، والتجند للجيش والخدمة األمنية يف الجيش 
وغري ذلك من تفاصيل أخرى.٦٩

وفيام لو دققنا النظر مليٍّا يف البند الرابع من مرسوم إقامة الجيش اإلرسائييل لعام ١٩٤٨ نالحظ أنه يشري 

بتشديد إىل عدم السامح بإقامة هيئات أو أجسام مسلحة خارج إطار الجيش. كان القصد من وراء إدراج 

هذا البند إضفاء صفة قانونية رسمية لحل عصابتي اتسل وليحي وتفكيك فرقها العسكرية وتجريدها من 

السالح. ويف حال رفضها فإنها تعترب خارجة عن القانون. ومن جهة أخرى ميكن اعتبار هذا البند حاجزًا أمام 

إمكانية حصول مترد ضد السلطة السياسية الحاكمة. ومن جهة ثالثة قصد هذا البند توحيد كافة أذرع األمن 

املسلحة يف إرسائيل يف إطار واحد وتحت قيادة واحدة وإرشاف واحد للحكومة.

أما البند األخري من مرسوم إقامة الجيش، فُيشري بوضوح ودقة إىل أن الجيش هو «جيش الدفاع إلرسائيل»، 

والقصد هنا هو أن هدف هذا الجيش هو «الدفاع». وال توجد أية إشارة تربط بني هذا االسم وبني اسم 

منظمة الهاغاناه (وتعني «الدفاع») السابقة. هناك من حاول من املؤرخني والسياسيني والقانونيني ربط ذلك 

كجزء من عملية االستمرارية بني منظمة الهاغاناه وجيش الدفاع اإلرسائييل. باإلمكان اعتبار ذلك من منطلق 

حجم ونفوذ منظمة الهاغاناه كقوة عسكرية يف تشكيل املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية الجديدة واملوحدة 
لكل األطر العسكرية / األمنية.٧٠

يعتــرب أمنــون روبنشــطاين (وهــو باحــث يف مجــال القوانــني الدســتورية ورجــل ســيايس) «أن 

هــذا املرســوم (األمــر) قــد صــدر بطريــق الخطــأ عــىل يــد رئيــس الحكومــة يف أيــار ١٩٤٨، ومتــت
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املصادقــة عليــه. إن هــذا املرســوم الصــادر خــالل حــرب االســتقالل (إشــارة إىل العمليــات الحربيــة التــي 

نفذتهــا املنظــامت اليهوديــة ثــم إرسائيــل ضــد الفلســطينيني والعــرب) ويف ظــروف صعبــة للغايــة يف حينــه، 

مل يتغــري حتــى يومنــا هذا...املرســوم ذاتــه ال يتطــرق بــأي شــكل إىل مبنــى الجيــش وشــبكة العالقــات بــني 

ــذ  ــر الدفــاع بتنفي ــق بتكليــف وزي ــد املتعل ــق روبنشــطاين عــىل البن الجيــش وبــني الحكــم املــدين. وُيعّل

املرســوم، بكونــه مينــح الوزيــر صالحيــات غــري محــددة ومهــام غــري ُمعرّفــة بإمكانــه أن يقــوم حســبها مبــا 

يحلــو لــه يف الجيــش. 

من  أي  إىل  أيضا  املرسوم  يتطرق  وال  للدولة،  الترشيعي  املجلس  أو  إرسائيل  املرسوم حكومة  يذكر  وال 

وظائف أو مناصب الجيش». وهو يعترب «أن النظام القانوين والرشعي للجيش ولد بصورة سيئة، حيث أن 

الحكومة املؤقتة تتجاهل صالحيات السلطة الترشيعية. ووالدة فاشلة كهذه وّلدت سقوًطا قضائيا، عيوبه 

(نواقصه) أكرث من محاسنه».٧١   

وللتغلب عىل النواقص التي باتت معروفة من لحظة اُملصادقة عىل املرسوم، صدرت أوامر ساعة الطوارئ 

للعام ذاته وقانون خدمة األمن لعام ١٩٤٩ لتصحيح وبناء شكل وصورة النظام العسكري لكونه ينعكس عىل 
الحالة األمنية للدولة الجديدة.٧٢

ولكن، وبالرغم من ضيق مساحة البنود الواردة يف املرسوم (األمر)، إال أن أوامر ساعة الطوارئ بقيت 

سارية املفعول لعدة عقود، وانعكست سلبا عىل الفلسطينيني يف إرسائيل، من خالل فرضها الحكم العسكري 

بني ١٩٤٨ و ١٩٦٦، ويف كل ما يتعلق بأرايض الفلسطينيني يف إرسائيل بغية مصادرتها وتحويلها مللكية الدولة 

بذرائع مختلفة.

تلخصت نظرة بن غوريون إىل أن مصدر القيادة هي الحكومة. والحكومة هي التي تحدد العالقة بني 

الجيش والحكومة واُملّرشع كسلطة مدنية عليا. وهذا بالرغم من عدم كونه واردا برصيح العبارة، إال أنه 

أصبح عرفا متفقا بشأنه.

أشار مرسوم إقامة وتأسيس «جيش الدفاع اإلرسائييل» بصورة غري مبارشة إىل تفكيك (أو حل) منظمة 

تأسيس  أن   إذ  الهاغاناه،  إىل حل  ُيرش  مل  ولكنه  الجيش  تأسيس  املرسوم مسألة  لقد حدد هذا  الهاغاناه. 

(يف  داخله  يستوعب يف  إطار جديد  يؤسس  أن  إذ ميكن  القامئة،  لألطر  مبارشا  إلغاء  يعني  ال  إطار جديد 

صفوفه) بقية األطر القامئة من قبل بصورة تشبه االتحاد الفدرايل، كوحدات أو ألوية. وميكن مقابل ذلك 

اإلعالن عن  أنه مع  قامئا وموجوًدا. معنى ذلك  كان  ملا  بديل  الجديد هو  اإلطار  فيه  آخر  يكون وضع  أن 

تأسيس وإقامة الجيش يف ١٩٤٨/٥/٢٦ كان من املفروض إصدار مرسوم بالخطوة التالية أال وهي إلغاء األطر 
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العسكرية األخرى. مل يستطع بن غوريون يف هذه الحالة سوى إلغاء منظمة الهاغاناه، ومل يكن باستطاعته 

إصدار مرسوم مشابه إللغاء اتسل ولحي.

مقابل ذلك أعلن ورصح مناحيم بيغني قائد االتسل بعد اإلعالن عن إقامة دولة إرسائيل «عن أن االتسل 

ستهجر وترتك العمل الرسي (العصايب) يف حدود الدولة العربية املستقلة... ال حاجة بعد اآلن لوجود عصابة 

عربية. سنكون يف دولة إرسائيل جنودا وُبناة، نرضخ لقوانينها، ألنها قوانيننا، ونحرتم حكومتها ألنها حكومتنا».٧٣  

وقامت عصابة لحي بنرش بيان لها يف يوم إعالن إقامة إرسائيل جاء فيه: «مقاتلو لحي يعرتفون بالحكم 

العربي يف مناطق الوطن املحررة من الحكم الغريب. ويقدمون واجباتهم املدنية تجاه الدولة وجيشها».٧٤ 

إن الناظر واملتمعن يف الترصيحات الثالثة أعاله (املرسوم وبيان بيغني عن االتسل وبيان اللحي)، يتبرص 

أنها احتفالية وليست ذات صفة أو صبغة قانونية، ألن حل اتسل ولحي تم عمليا بعد شهور عدة، بينام 

الهاغاناه ابتلعت وذابت داخل أطر جيش الدفاع اإلرسائييل الجديد.

ووردت يف ختام مرسوم إقامة الجيش أربع فقرات: فقرة تشري إىل مبنى الجيش (قوات برية وبحرية 

وجوية)، وفقرة تحدد مدة الخدمة العسكرية يف الجيش. وفقرة تتعلق بأداء َقَسم الوالء للجيش وللدولة 

ومؤسساتها. والفقرة األخرية عبارة عن وضع الثقة بالجيش.

وأشار بن غوريون يف حفل أداء ميني الوالء للجيش إىل العالقة التاريخية بني جيش «الدفاع» وبني فرتات 

السيادة اليهودية يف الفرتة الرومانية. معنى هذا الكالم الصادر عن بن غوريون أنه أراد خلق تسلسل تاريخي 

القومية الجديدة لليهود بصفة مستقلة. توجه بن غوريون هذا  الهوية  بني الحارض واملايض دون أن ُيربز 

اليهودي يف  الشعب  املتعلقة بسيادة  التاريخية  بالجذور  اليهود مرتبطة  سيايس وتاريخي يجعل من حياة 

أرضه ووطنه، عىل حد قوله وادعائه.

أما أسس الجيش الفعلية التي ما زالت قامئة إىل يومنا هذا فتمت عملية قوننتها يف قانون خدمة األمن 

املصادق عليه يف الكنيست اإلرسائييل يف ٨ أيلول ١٩٤٨.

للجيــش  مركزيــة  مهــام  أربــع  األمــن  قانــون خدمــة  إقــرار  عنــد  غوريــون  بــن  حــّدد  ولقــد 

ــاً.  ــعًبا محارب ــاره ش ــوارئ باعتب ــة الط ــتعدادا لحال ــزه اس ــعب وتجهي ــة الش ــل كاف ــيل: (أ) تأهي اإلرسائي

ــة يف  ــوة الضارب ــق الق ــكرياً. (ج) تعمي ــًال عس ــل تأهي ــر إىل إرسائي ــيل واملهاج ــاب اإلرسائي ــح الش (ب) من
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املجند لصد ورد أية هجامت مفاجئة إىل حني تجنيد االحتياطي العسكري ملتابعة القتال. 

(د) بلورة شخصية األمة املتامسكة واملوحدة والناشدة للسالم والواثقة بقوتها ومكانتها بني لفيف الشعوب 

األخرى يف العامل، وكل ذلك يتم من خالل أطر الجيش.

توجه  هو  بداياتها  من  إرسائيل  يف  أمنية  وعسكرية/  سياسية  سلطة  أعىل  عن  أعاله  الوارد  التوجه  إن 

عسكري رصف لكل مركبات الدولة ومؤسساتها السياسية والرتبوية واالجتامعية واالقتصادية، ونظام العسكرة 

هذا ما زال قامئا بتفاعل عميق وشديد يف مستويات الحياة املختلفة.

إذن وضع بن غوريون أساس الجيش كالتايل: جيش النواة وهو عبارة عن جيش نظامي محرتف صغري. 

وجيوش احتياط تستدعى يف حاالت الطوارئ والظروف الحربية الخاصة. وهذا ما تم تطويره عىل مدى عقود 
ستة للمبنى ذاته الذي وضعه بن غوريون.٧٥

***

 أّما ما يتعلق باسم الجيش فحدد بـ «جيش الدفاع اإلرسائييل»، من منطلق استمرارية ملنظمة الهاغاناه 

األمنية  العسكرية/  الرؤية  النظامي. وأيضا من منطلق  الجيش  بناء  رافًدا مركزيا يف  التي شكلت  (الدفاع) 

بوظيفة الجيش يف الدفاع عن األمة والدولة الجديدة. 

إذن، توجه قيادات الدولة نحو تعميق الدفاع عن الدولة وصد أي هجوم ضد وجودها. « مل يهمني االسم 

(هاغاناه) بقدر ما همني صفة وصورة الجيش بكونه دفاعيا وليس كبقية الجيوش... مل تكن هناك عالقة 

مع منظمة الهاغاناه، إمنا للدفاع عن إرسائيل، ألن ليس له مهام احتالل أو توسع...» هذا ما رصح به رئيس 

األركان العامة للجيش اإلرسائييل يعقوب دوري.٧٦ مع العلم والفعل أن هذا الكالم ال ميت إىل واقع ما كان 

يجري يف فلسطني يف ذاك الوقت من احتالل وتدمري وتفريغ وتهجري ومحو قرى ومدن بأكملها عن وجه 

األرض ضمن مخطط التطهري العرقي الذي وضعته قيادة الجيش كاستمرارية لخطط الهاغاناه.٧٧ 

وساد االعتقاد أن االسم يحمل مضمونا يشري إىل الدولة الجديدة التي تدافع عن نفسها وال تهاجم! وإن 

هوجمت فإنها تسحق العدو يف عقر داره ومراكزه الحيوية يك ال يكرر هجامته وأرضاره!

لهذا فاالسم مرتبط بهدف الجيش وميزته وليس مطلقا من منظمة الهاغاناه. وكذلك من كونه يدافع عن 

الييشوف ومستقبل الدولة الجديدة، وفق ما كان يراه بن غوريون.
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خالصة لتوضيح مركبات اسم الجيش اإلرسائييل: 

«جيش» ـ عبارة عن تحول القوة العسكرية اليهودية من نظام عصابات إىل جيش نظامي ومحرتف. أي 

من عصابة إىل مستوى مأسسة جيش نظامي.

«دفاع» ـ للداللة عىل ميزة وهدف جيش الدولة اليهودية وغايته الدفاع وليس الهجوم!

«إرسائيل» ـ للداللة عىل سيادة دولة إرسائيل، حيث أن الجيش هو والدة واقعية لهذه الداللة.    

ُخالصة

اتخذ بن غوريون خطوات عسكرية إىل جانب السياسية متهيدا لإلعالن عن إقامة إرسائيل. وكان أبرزها 

اإلعالن عن إقامة «جيش الدفاع اإلرسائييل». وبالرغم من وجود نقاش كبري ومفصل بني مؤرخي إرسائيل 

يف ميدان الجيش والشؤون العسكرية مبا يتعلق بخلفية هذا الجيش، إال أن الجميع ُيجمع عىل أن الجيش 

اإلرسائييل ميثل كافة املنظامت العسكرية الصهيونية التي كانت فاعلة يف فلسطني ضد الفلسطينيني يف فرتة 

االنتداب الربيطاين.

سعى بن غوريون إىل توحيد كافة املنظامت تحت قيادته وقيادة منظمة الهاغاناه، ومن هنا جاء اسم 

الجيش، أي عىل اسم منظمة الهاغاناه.

متكن بن غوريون من االستفادة من خربات جنود وضباط يهود شاركوا يف معارك الحرب العاملية الثانية 

من خالل انخراطهم وتجندهم يف صفوف جيوش الحلفاء. أضف إىل ذلك أن قيادة الييشوف بنت قواعد 

حربية ومصانع إلنتاج السالح، ومواقع لتدريب املجندين وغريها من أشكال التحركات العسكرية يف فلسطني، 

اليهودي  الجانب  نال  العسكرية. بل أكرث من ذلك،  االنتداب وسلطاتها  مبعرفة واضحة من طرف حكومة 

دعام معنويا وماليا وعسكريا من ضباط انكليز كثريين رأوا أنهم جزء من املرشوع االستعامري الصهيوين يف 

إقامة دولة يهودية يف فلسطني، ستساهم مستقبال يف تدعيم النشاط االستعامري اإلنكليزي يف منطقة الرشق 

األوسط.

بعض  إحداث  مع  الربيطاين،  الجيش  يف  سابقا  معتمدة  عسكرية  وأسس  مركبات  غوريون  بن  وتبنى 

التعديالت الطفيفة عليها.

والعســكري،  الســيايس  املســتويني  بــني  املشــرتك  للعمــل  بــن غوريــون خطوطــا عامــة  ووضــع 
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ــذي يحمــل القــرار بالنســبة للمســتوى العســكري، أي أن املســتوى  بحيــث أن املســتوى الســيايس هــو ال

العســكري خاضــع لقــرارات السياســيني. وهــذا الوضــع مــا زال قامئــا مبجملــه إىل اليــوم.

ولحسم النقاش فيام يتعلق بالعالقات بني املستويني ومكانة الجيش، سارع بن غوريون إىل ترشيع قانون 

الجيش وسلسلة من األوامر والتعليامت التي تحدد مبنى ومهام وعمل الجيش بكافة أذرعه.

إذن، مل تكن والدة الجيش اإلرسائييل من فراغ، إمنا نتيجة تحالف واتحاد مجموعة املنظامت العسكرية 

اليهودية يف فلسطني التي نشطت يف الفرتة السابقة إلعالن إقامة دولة إرسائيل، وبالتايل تكوين قيادة واحدة 

عليا تحت رئاسة هيئة أركان واحدة. 

هوامش
١   سلوتسيك، كتاب تاريخ الهاغاناه، املجلد الثالث، الفصل ٧٤.

٢   مئري باعيل، من «ههاغاناه» لتسفا هاغاناه (من «الهاغاناه» إىل جيش الدفاع)، زمورا ـ بيتان ـ مودان، تل ابيب، 

١٩٧٩، ص ٣٤٣. 

إصدار  االستقالل)،  حرب  هكومميوت»(تاريخ  ملحيمت  «تولدوت  كتاب  افتتاحية  يف  غوريون  بن  كلمة  من     ٣

معراخوت، تل ابيب، ١٩٥٩، ص ٦٠.

٤   اوستفالد، زهافا. جيش يولد. إصدار وزارة الدفاع، تل ابيب، ١٩٩٤. الجزء األول، ص.د.

٥   دار نقاش حاد يف أوساط مؤرخي حرب ١٩٤٨ من بني اإلرسائيليني حول كون الهاغاناه قاعدة تأسيس وانطالق 

الجيش اإلرسائييل أو أنها كمنظمة (عصابة) مل تكن كذلك. وأحد هؤالء املؤرخني هو مئري باعيل الذي يناقش بشدة وقوة عىل 

أن الجيش اإلرسائييل هو امتداد للهاغاناه، ويعرتض عىل ادعاءات زمالئه املؤرخني وأيضا عىل ادعاءات بن غوريون نفسه، كام 

ارشنا إىل ذلك أعاله. ولكنه يجتهد فكرة انه بالرغم من كون الهاغاناه قد لجأت إىل حرب العصابات يف حربها ضد االنكليز 

والعرب وأحيانا ضد عصابات يهودية صغرية، إال أنها متكنت من االنتقال إىل حرب منظمة وفق اسرتاتيجيات الحروب. إذ أنه 

عندما تغري شكل الحرب من حرب صغرية ضد الفلسطينيني إىل حرب كبرية شارك فيها متطوعون من العامل العريب انتقلت 

امتلكتها  التي  األسلحة  قامئا. وكميات  كان  لتنفيذ ذلك  أن مخططا  إىل جيش منظم. مبعنى  العصابات  الهاغاناه من مرحلة 

الهاغاناه تؤكد أنها كانت تسري يف طريق بناء جيش منظم وليس البقاء كعصابة. باعيل، من «الهاغاناه» ...مصدر ذكر سابقا، 

ص ٢٧٨ وص ٢٧٩.

ــا  ــرار التقســيم وجــد لزام ــد صــدور ق ــه بع ــون ان ــن غوري ــر ب ــابقا، ص هـــ. يذك ــر س ٦   اوســتفالد، مصــدر ذك

ــاء خطــة ماليــة وتجنيديــة ملواجهــة مــا ميكــن أن يحصــل يف ــة بن ــة اليهودي عــىل الهيئــات الصهيونيــة وعــىل رأســها الوكال
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ــرب  ــة للح ــة واملالي ــوارد البرشي ــة امل ــد كاف ــا لتجني ــة العلي ــة ذات األهمي ــة امللح ــار إىل الحاج ــب. وأش ــتقبل القري  املس

الوشــيكة. دافيــد بــن غوريــون.  مــن هيومــان ـ ملحيمــت هعتصمــؤوت (مــن اليوميــات ـ حــرب االســتقالل)، وزارة الدفــاع 

ــة، ١٩٨٧، ص ٦. ــة الثالث ــة، الطبع اإلرسائيلي

٧   أصدرت القيادة العامة للهاغاناه أوامرها إىل عدد من الفرق العسكرية فيها للقيام بعمليات أسمتها انتقامية ضد 

عدد من املواقع الفلسطينية وضد شخصيات فلسطينية. ومن بني العمليات التي اقرتحتها القيادة فرض حصار عىل عدد من 

املدن الفلسطينية الرئيسية وتسديد رضبة عىل إحيائها العربية. وكان القصد هنا القدس وحيفا وصفد وطربيا. ومن بني الغايات 

لهذه العمليات سيطرة اليهود عىل مزيد من الطرقات املركزية يف فلسطني لتأمني تحرك مستقبيل للقوات العسكرية اليهودية. 

باعيل، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٩٦ و ص ٢٩٧. عىل سبيل املثال أمر تنفيذ عملية اجتياح قرية أبو كبري، أرشيف الجيش ملف 

 .١٥-١٣١-٨٢٤٩/٤٩

٨  قامت املنظامت اليهودية :الهاغاناه واتسل ولحي بعمليات إرهابية يف يافا والقدس وحيفا. قام أفراد من لحي 

بإلقاء قنبلة ناسفة يف ١١ كانون األول ١٩٤٧ عىل مقهى عريب يف حي روميام يف القدس، وكذلك القوا قنابل ومتفجرات عىل 

منازل عربية يف الحي ذاته. ونفذ أفراد من منظمة اتسل يف ١٣ كانون األول ١٩٤٧ سلسلة من العمليات اإلرهابية ضد عرب 

يف عدة مواقع يف فلسطني، مثال يف يافا وقرية يازور والطرية بالقرب من حيفا والحادثة املعروفة بإلقاء قنابل ومتفجرات عىل 

عامل معامل تكرير البرتول يف حيفا وما عقبها من عمليات إرهابية كمجزرة بلد الشيخ التي نفذتها قوة من الهاغاناه بقيادة 

مويش كرمل. انظر تفاصيل كثرية ووافية حول هذه العمليات اإلرهابية التي قامت بتنفيذها املنظامت اليهودية يف كتاب عارف 

العارف، نكبة فلسطني والفردوس املفقود، الجزء األول (١٩٥٦)، طبعة مصورة لدار الهدى، يف صفحات متفرقة من هذا الجزء.

٩   انظر باعيل، من الهاغاناه...مصدر ذكر سابقا، ص ١٧٤. وأصدرت القيادة العامة للهاغاناه تعليامت لوضع خطط 

الهاغاناه الحربية وتحسينها يف ١٧ أيلول ١٩٤٧، أرشيف تاريخ الهاغاناه، ملف ٧٣/١٠٠ ج.

١٠   اوستفالد. م.س. ص ١٥.

١١   صدر برنامج بلتيمور عن املنظمة الصهيونية يف الواليات املتحدة األمريكية خالل اجتامع غري عادي عقد يف ١١ أيار 

١٩٤٢ يف فندق بلتيمور يف نيويورك. «ومثل هذا الربنامج انعطافا مهام يف تاريخ الحركة الصهيونية. فقد تضمنت بنود الربنامج 

واستغلت  فلسطني.  يهودية يف  دولة  بقيام  متثيلية  الصهيونية مطالبة رصيحة ملؤسسة صهيونية  الحركة  تاريخ  ألول مرة يف 

القيادة الصهيونية الحرب العاملية الثانية وما كان يحصل لعدد من الجاليات اليهودية يف أوروبا عىل يد النازية، لتطالب بإقامة 

دولة يهودية. وأن الحل لليهود الناجني من النازية سيكون يف فلسطني فقط. ويويص املؤمتر «أن تفتح أبواب فلسطني عىل 

مرصاعيها أمام اليهود. وان متنح الوكالة اليهودية حق السيطرة عىل الهجرة إىل فلسطني...» املوسوعة الفلسطينية، الجزء األول، 

ص ٤١٢.

١٢   كتــب بــن غوريــون يف يومياتــه:« لدينــا القــدرة للصمــود يف وجــه أي عنــف محتمــل، مــن داخــل 

البــالد ومــن البــالد املجــاورة، ولكــن هــذه القــدرة قامئــة ليــس بالفعــل، واملطلــوب منــا حــاال ورسيعــا اآلن أن



١٢٥

 نخــرج هــذه القــدرة إىل حيــز التنفيــذ، ونســتطيع أن نفعــل ذلــك بتجنيــد كامــل القتصادنــا وقوتنــا البرشيــة وقــدرة تنظيمنــا 

ــالد ويف الشــتات»  ــة داخــل الب ــة هائل ــرتة قصــرية وبرسع ــور خــالل ف ــات وتطــوع الجمه ــوم والتقني ــن العل ــتفادة م واالس

يوميــات بــن غوريــون، مصــدر ذكــر ســابقا، ص ١. 

١٣   قامت مخابرات الهاغاناه بتجميع قدر كبري جدا من املعلومات حول القرى الفلسطينية مبعظمها، وهي موجودة 

لكيفية صد هجامت عربية  التفصيلية  الخطط  مناقشة  وأثناء  الهاغاناه.  أرشيف  القرى» يف  «ملفات  اسم  تحمل  ملفات  يف 

فلسطينية من القرى عشية حرب ١٩٤٨ اتخذ قرار بأنه يف حالة اكتشاف عصابات عربية معادية يف قرى العدو، يجب تسديد 

رضبة موجعة لكل القرى«باعيل»، من الهاغاناه ... ص ٣٠٠. عىل سبيل املثال نسف قرية أبو صويرة الفلسطينية بكاملها عىل 

يد الهاغاناه يف الليلة الواقعة بني ٢٤ و٢٥ كانون الثاين عام ١٩٤٨، ما أدى إىل هرب كل سكان القرية دون وقوع إصابات 

بينهم إال أنهم فقدوا قريتهم يف هذه العملية اإلرهابية. انظر كتاب أ. ايالون، حطيفات جفعايت مبلحيمت هكوميميوت( كتيبة 

جفعايت يف حرب االستقالل)، ص ص ٢٣١-٢٣٧. ووضعت قيادة الهاغاناه مذكرة تحليلية حول الوضع العسكري واألمني لشهري 

كانون الثاين وشباط ١٩٤٨ مفادها أن العدو مل يحقق انجازات إىل اآلن. ويف املذكرة ذاتها ُأشري إىل أن مجموعة من الخرباء 

بالشأن العريب وبحضور القائد العام للهاغاناه ورئيس شعبة العمليات يف هذه القيادة وضعت خطط إلجتياحات محددة ويف 

العمق الفلسطيني، مثال عىل ذلك: طوباس ونابلس وذنابة وبري زيت حيث مقر قيادة عبد القادر الحسيني... أرشيف الجيش 

اإلرسائييل، ٣٥-٢٣١٥/٥٠.  

التي  الخطة  وسميت  فلسطني،  عىل  بحملة  العربية  الدول  جيوش  قيام  الحتامل  عريضة  بلورة خطوط  ١٤   متت 

تضمنت هذه الخطوط بـ «خطة يهوشع»، وشملت االحتامالت التالية: - دخول القوات العربية النظامية إىل فلسطني، وهذا 

النظامية هذه قرب الحدود وقريبا من طرق يسهل بواسطتها الوصول إىل العمق  أمر بات مؤكدا. وسيكون تجمع القوات 

الفلسطيني. – حدوث اضطرابات من قبل فلسطينيي البالد بدعم من التنظيامت الفلسطينية. – ويجب اخذ تدخل طرف 

ثالث بالحسبان، أال وهي بريطانيا. وهدفت الخطة إىل صد دخول الجيوش العربية النظامية وتدمريها، وقطع الصالت بني هذه 

الجيوش وبني التنظيامت الفلسطينية، وقمع كيل لكل محاولة اضطراب من قبل الفلسطينيني يف فلسطني. أنظر باعيل، من 

الهاغاناه... مصدر ذكر سابقا، ص ٣٠٤. وانظر أيضا أرشيف الجيش اإلرسائييل، ٣٥-٢٣١٥/٥٠، ص ص ٤١-٤٢ بعنوان «تعليامت 

يهوشع  اسم  الخطة  هذه  وحملت  العمليات.  ولشعبة  للهاغاناه  العامة  القيادة  من  بتوقيع  يهوشع»  خطة  لتنفيذ  مسبقة 

جلوبرمان الذي قتل يف ٨ كانون األول ١٩٤٧ عىل طريق اللطرون ـ املسمية.   

١٥   اوستفالد.م.س. ١٧.

١٦   اوستفالد.م.س. ١٩.

١٧   انظر باعيل، من الهاغاناه، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٢٧٩- ٢٨٢. وانظر أيضا، ي. افيدار، بديرخ لتساهال (يف 

الطريق إىل جيش الدفاع اإلرسائييل)، ص ٢٨٢، وص ص ٣٠٠-٣٠١.

مــن  أقــل  أي  فلســطينية،  لــرية  ألــف   ٧٧٠ و ١٩٤٧ حــوايل  لســنتي ١٩٤٦  الهاغانــاه  ميزانيــة  بلغــت     ١٨

 .... الهاغانــاه  مــن  باعيــل،  تقديــرات  حــد  عــىل  ذاتهــا،  الفــرتة  يف  اللبنــاين  أو  األردين  الحــدود  حــرس  ميزانيــة 
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مصدر ذكر سابقا، ص ٢٤١. 

١٩   اصدر بن غوريون تعليامت حول إعادة تنظيم الهاغاناه يف شهر حزيران ١٩٤٧. يوميات بن غوريون، مصدر ذكر 

سابقا، ص ٢٥-٢٦.

٢٠   حول هذا االدعاء يكتب بن غوريون يف يومياته ما ييل:«هذه حرب لتدمري الييشوف. يعلم العرب انه ال ميكن أن 

يكون حكم عريب يف فلسطني ما دام الييشوف قامئا... وإذا انتهى االنتداب يف ١٥ أيار ١٩٤٨ من املحتمل أن تبدأ الحرب وان 

تتسع وتصل إىل أوجها. وعندها سنقف يف موقف مل نقفه منذ آالف السنني..» ص ٤٨.  

٢١   عرض بن غوريون رؤيته العسكرية الشاملة بخطوط عريضة وعامة يف ٨ حزيران ١٩٤٧.

٢٢   يوحنان رترن، ولد يف روسيا يف ١٨٩٤. ودرس الهندسة، ثم انخرط يف الجيش الرويس ورقي إىل رتبة ضابط. وهاجر 

إىل فلسطني يف العام ١٩٢٥ حيث عمل محارضا يف معهد الهندسة التطبيقية ـ التخنيون يف حيفا. وعني أول رئيس لهيئة القيادة 

العليا للهاغاناه يف العام ١٩٣٨. وعمل خبريا يف الجيش الربيطاين يف مرص خالل الحرب العاملية الثانية. ووضع مع اسحق ساديه 

«خطة الشامل» الحتامل وقوع غزو أملاين عىل فلسطني. وكلف بوضع الخطط التفصيلية للقيادة العامة يف الهاغاناه يف العام 

١٩٤٧. توىف يف العام ١٩٦٥.

٢٣   ليفي اشكول (شكولنيك)، ولد يف اوكرانيا يف العام١٨٩٥. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩١٤. وانضم إىل الكتائب 

العربية خالل الحرب العاملية األوىل. وكان عضوا يف بعثة عقد صفقات رشاء األسلحة للهاغاناه يف سنوات لعرشين من القرن 

املايض. وكان عضوا يف قيادة الهاغاناه العامة. واشغل منصب مساعد بن غوريون خالل حرب العام ١٩٤٨ لشؤون رشاء األسلحة 

وترأس حكومة  والستينيات.  الخمسينيات  وزارية يف حكومات إرسائيل يف سنوات  مناصب  اشغل عدة  والتطوير.  والتنظيم 

إرسائيل من ١٩٦٣ إىل وفاته يف العام ١٩٦٩.  

٢٤   يذكر باعيل يف كتابه: من الهاغاناه إىل جيش الدفاع، انه يف مطلع نيسان ١٩٤٨ كان عدد املجندين يف الهاغاناه 

٢١,٧٧٥ بينام بلغ عددهم يف متوز ١٩٤٨ حوايل٦٣,٦٠٠ ، راجع جدوال تفصيليا بهذا األمر ص ٢٨٦.  

٢٥   التغيريات التي بدأت تحصل يف الهاغاناه من حيث حجم قواتها وأنواع األسلحة املستخدمة عبارة عن تأكيد 

عىل بلورة وبناء جيش الدفاع اإلرسائييل كجيش نظامي، مييل إىل قوة متزايدة وتزويد متواصل بالسالح والعتاد. باعيل، من 

الهاغاناه... ص ٢٨٧.  وانظر أيضا تقرير تقدير الوضع العام رقم ٢١ من ١٧ متوز ١٩٤٨(أرشيف الجيش اإلرسائييل)، إىل زيادة 

عدد املجندين يف صفوف الجيش اإلرسائييل بعد اإلعالن عن إقامته. أرشيف الجيش اإلرسائييل.  

٢٦   ملا سئل بن غوريون عن خطة الدفاع عن كل فلسطني أو عن جزء منها؟ أجاب أن األمر يتعلق باألمم املتحدة: 

لنا. وإذا لن يصدر قرار سنصد كل هجمة أو حملة،  إذا صدر قرار مريح سندافع عن كل مستوطنة ونسيطر عىل ما قرر 

غوريون  بن  توجه  ذلك  وعند  حدودا.  نحدد  ولن  ذلك.  يف  يرغبون  الذين  وللعرب  اليهودية  للمستوطنات  خدمات  ونقدم 

.٢ ص  غوريون،  بن  يوميات  من  الربيطاين.  الجيش  صفوف  يف  خدمته  أثناء  العسكرية  خربته  من  مستفيدا  آرتيس  بن  إىل 
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٢٧  تبنى بن آرتيس تقسيامت تنظيمية متبعة يف الجيش الربيطاين مع بعض التعديالت. انظر باعيل، من الهاغاناه... 

مصدر ذكر سابقا، ص ١٠٤-١٠٥.

٢٨   تسفي ايالون، ولد يف روسيا يف العام ١٩١١. وهاجر إىل فلسطني يف العام ١٩٢٣، وانخرط يف صفوف الهاغاناه. 

قاد وحدات من الهاغاناه يف حيفا والجليل أثناء الثورة الفلسطينية (١٩٣٦-١٩٣٩)، وساهم يف تأسيس وحدات امليدان التابعة 

للهاغاناه. وشارك يف وضع خطط حرب ١٩٤٨. وتابع عمله يف صفوف الجيش اإلرسائييل حيث توىل عدة مناصب قيادية. وعني 

يف العام ١٩٦٤ سفريا إلرسائيل يف رومانيا. تويف يف العام ١٩٩٣. 

٢٩   الياهو بن حور، ولد يف روسيا يف العام ١٩١١. انخرط يف صفوف الهاغاناه حيث توىل عدة مناصب قيادية. وشارك 

يف العملية اإلرهابية للسيطرة عىل كسارة مجدل صادق يف ١٩٣٧. وتجند يف الجيش الربيطاين خالل الحرب العاملية الثانية. 

وتوىل قيادة دائرة اإلرشاد والتوجيه يف الهاغاناه أثناء حرب ١٩٤٨. درس الهندسة عندما تجاوز الستني من عمره، وواصل تطوعه 

يف مهام أمنية بناء عىل طلب من وزارة الدفاع اإلرسائيلية. تويف يف العام ١٩٨٧.

٣٠   افريام بن آرتيس، من قدامى أعضاء الهاغاناه، وضابط كبري يف الجيش الربيطاين . توىل خالل حرب ١٩٤٨ منصب 

نائب رئيس القوى البرشية يف الجيش اإلرسائييل املؤسس حديثا، ثم عني بعد الحرب ملحقا عسكريا يف السفارة اإلرسائيلية يف 

الواليات املتحدة األمريكية. 

٣١   يف التعليامت التي أصدرها بن غوريون يف ١٨ حزيران ١٩٤٧ بعد تعيني يرسائيل غالييل رئيسا لهيئة األركان يف 

الهاغاناه، كتب موضحا التغيريات االسرتاتيجية يف الهاغاناه:« الحرب بني الصهيونية وبني سياسة الكتاب األبيض هي يف أساسها 

حرب سياسية وليست عسكرية... يف هذه الحرب منظمة الهاغاناه هي إحدى الهيئات الخاصة بالشعب اليهودي وفقط بجهود 

متضافرة لكل الييشوف والشعب، ومن خالل االستيطان والهجرة والرصاع والحرب السياسية يف امليادين العاملية، سرتجح الكفة 

لصالحنا. وليس األمر سيان يف ميدان العنف العريب. تعرف املنظمة أن عليها أن تكون حاسمة يف هذا امليدان. وإزاء هجوم 

مسلح من قبل العرب سيكون الحسم بالقوة، القوة العسكرية اليهودية، ودون أن تؤهل الهاغاناه ستخطئ هدفها األسايس 

وسيوضع املرشوع الصهيوين موضع الدمار... ولكن الخطر األكرب القريب جدا هو من جيوش الدول العربية سواء أكان مكشوفا 

أم رسيا». يوماين بن غوريون (يوميات بن غوريون)، مصدر ذكر سابقا، ص ٦.

٣٢   اوستفالد.م.س. ص٥٣.

٣٣   أدت الكيبوتسات دورا مركزيا يف نقل األيديولوجية الصهيونية مبختلف مستوياتها: السياسية والعسكرية للشباب 

اليهودي، لهذا كان اإلقبال واسًعا للتجند يف الهاغاناه وبالتايل يف الجيش اإلرسائييل من قبل هؤالء.

٣٤   انظر لوائح إحصائية لعدد سكان فلسطني يف العام ١٩٤٧ أي عشية حرب ١٩٤٨، من العرب واليهود واألجانب 

. www.cbs.gov.il :عىل موقع مكتب اإلحصاء املركزي يف إرسائيل

عــن  أبعــدوا  يهــودي  مهاجــر  ألــف  االنكليــز، حــوايل ٣٠  أقامهــا  التــي  قــربص  ٣٥   وجــد يف معســكرات 

تنظيمهــم عــىل  الصهيونيــة  املؤسســات  ودأبــت  الربيطــاين.  الســواحل  خفــر  يــد  عــىل  الفلســطينية  الســواحل 
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 وتدريبهم وتجهيزهم للهجرة إىل فلسطني بطرق غري رشعية وانضاممهم إىل صفوف الجيش النظامي. 

٣٦   يذكر بن غوريون يف يومياته بأن تقديراته أن مجموعات كبرية من الالجئني والفارين اليهود من الحرب العاملية 

الثانية سيتطوعون ويتجندون يف الجيش اإلرسائييل، وأنه حسب توقعاته لن تقوم بريطانيا مبصادرات جارفة للسالح من أيدي 

اليهود. يوميات بن غوريون، مصدر ذكر سابقا، ص ٣٤-٣٥.

من  باعيل،  كتاب  من  السادس  الفصل  إىل  القارئ  نحيل  الهاغاناه  من  بدال  النظامي  الجيش  أسس  بناء  ٣٧   حول 

الهاغاناه ... مصدر ذكر سابقا، ص ص ٨٤-١٢٨. ويحتوي هذا الفصل عىل تفاصيل دقيقة ومعطيات رقمية تتعلق بحجم الجيش 

من ناحية الجنود والسالح والعتاد وتقسيامت األجهزة القيادية يف الجيش وتأسيس سالح الجو والبحر واملشاة. وكتاب تاريخ 

الهاغاناه، املجلد الثالث، الجزء الثاين، فصل ٧٤.

٣٨   حول أوامر التجنيد الواسع والشامل لكافة الييشوف اليهودي يف فلسطني، استعنا بأرشيف الجيش اإلرسائييل ملف 

٣-٤٨١/٤٩، ورسالة من القيادة العامة ح ـ م ـ ٦٣ من ٤ حزيران ١٩٤٨. وأرشيف الجيش اإلرسائييل، ملف ٨٣ ـ ٦١٢٧/٤٨.

البزة  الجنود ومكان وضعها عىل  العام ١٩٤٨ لجنة خاصة كلفت بتحديد عالمات ودرجات  ٣٩   أقيمت يف مطلع 

العسكرية. اوستفالد.م.س. ص ٦٦.

الثاين العام ١٩٤٨، وأقر نظام مدفوعات مؤقت يف شهر  ٤٠   حددت السياسة الخاصة باملدفوعات يف شهر كانون 

شباط من العام ذاته. وكلفت لجنة مركزية خاصة مبتابعة املجند وعائلته، وأوكلت إليها وضع جدول مدفوعات لعائلة املجند 

وتعويض عائالت القتىل من بني الجنود، وضامن أماكن عمل للمشوهني وعائالتهم، وكذلك توفري خدمات اجتامعية للجندي. 

وهذه جميعها عالمات ودالئل عىل نظام جيش نظامي يضمن حقوق الجندي وذويه وليس فقط أداءه لواجباته تطوعا. 

٤١   تم يف فرتة الحقة عند وضع قانون الخدمة األمنية يف العام ١٩٤٩ اإلشارة إىل فرتة الخدمة العسكرية يف الفرتة 

االنتقالية واعرتف بها رسميا كجزء من الخدمة العسكرية اإللزامية. أي أنها اتخذت صورة رشعية وصفة رسمية. أما مفعول 

قانون الخدمة اإللزامية املعرتف به فابتداء من ١٩٤٨/١/١، وعرفت هذه الخدمة بـ «خدمة عسكرية» وليس خدمة تطوعية 

يف منظمة الهاغاناه.

٤٢   هذا ما تدعيه كتب وأبحاث التاريخ العسكري يف إرسائيل، مع العلم أن مخزونا كبريا من السالح توفر للجيش 

أنحاء  اليهودية يف مختلف  للمنظامت  التابعة  العسكرية  والقواعد  الكيبوتسات  الجديد موزعا يف مخازن ومخابئ  النظامي 

فلسطني، إضافة إىل ما نهبته هذه املنظامت ثم ما استوىل عليه الجيش النظامي من مخازن وقواعد الجيش الربيطاين، إضافة 

لكسيوكون  «تعاس».  العسكرية  الصناعات  منظومة  محليا ضمن  السالح  وتصنيع  السالح،  لرشاء  ُأبرمت  التي  الصفقات  إىل 

همجني... ص ص ٤٣٩-٤٤٢. ويشري بن غوريون يف يومياته إىل عدة صفقات رشاء أسلحة متت عىل يد مندوبني للهاغاناه يف 

أوروبا والواليات املتحدة، أو رشاء أسلحة من االنكليز يف فلسطني. راجع يوميات بن غوريون، مصدر ذكر سابقا، ص ٦٧ (رشاء 

مدافع ورشاشات برن وعيارات نارية)، ورشاء ١٢ طائرة بريطانية، ص ٦٨، هذا عىل سبيل املثال، وباإلمكان مراجعة أمثلة أخرى 

كثرية يوردها بن غوريون يف يومياته.

العربيــة» يف الجيــوش  لغايــة دخــول  األحــداث  أوالً:  ٤٣   عــيل محافظــة، «حــرب ١٩٤٨ وقيــام إرسائيــل؛ 
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 عبــد العزيــز الــدوري (محــرر)، القضيــة الفلســطينية والــرصاع العــريب الصهيــوين، مــن إصــدار اتحــاد الجامعــات العربيــة، 

الجــزء الثــاين، القســم األول، عــامن، ١٩٨٩.

٤٤   محافظة، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٢٩-٣٥.

٤٥   يف الساعة الرابعة من بعد ظهر ١٤ أيار ١٩٤٨ أعلن مجلس الشعب استقالل اليهود وإقامة الدولة، وصدر اإلعالن 

من تل ابيب.  وكلف بن غوريون برئاسة الحكومة املؤقتة وملف األمن. 

٤٦   اوستفالد.م.س. ص٧١.

٤٧   يبدو أن نقاًشا حاًدا ورسيًعا دار بني قياديي الهاغاناه حول ما إذا كان يجب اإلعالن عن الدولة أوالً ثم إقامة 

جيش نظامي أو إقامة جيش نظامي ثم اإلعالن عن الدولة. بالطبع كان بن غوريون من ذوي فكرة الجيش ثم الدولة، وكان من 

الطرف اآلخر بريتس عيشت الذي شدد عىل إقامة دولة أوالً. لقد رأى بن غوريون أن مسألة األمن والجيش تسبق أية خطوة 

سياسية. أنظر يوميات بن غوريون، مصدر ُذكر سابقا، ص ٣٦. 

٤٨   اوستفالد.م.س. ص ٧١.

٤٩   تعليامت من القيادة العامة حول مبنى الجيش بتوقيع رئيس األركان وقائد شعبة العمليات، أرشيف الجيش 

اإلرسائييل، ملف ك/١٩٠ بتاريخ ١ أّيار ١٩٤٨.  

كتاب تسفي عوفر(محرر)،  إىل  القارئ  نحيل  والعسكري  السيايس  املستويني  بني  الفصل  ٥٠   حول مسألة محاولة 

ايخوت فكموت: ديلموت ببنيان هكواح هتسفايئ (جودة وكمية: معضالت يف بناء القوة العسكرية)، معراخوت، تل ابيب، 

 .١٩٥٩ ابيب،  تل  عوفيد،  عام  املتجددة)،  إرسائيل  (دولة  همحوديشت  يرسائيل  مدينات  غوريون،  بن  كتاب  وأيضا   .١٩٨٥

يستعرض بن غوريون يف كتابه هذا الرصاع العسكري من املؤمتر الصهيوين الثاين والعرشين (١٩٤٦) حتى الهدنة األوىل يف حرب 

١٩٤٨. وخاللها ترأس بن غوريون اإلدارة العامة وتوىل ملف األمن عشية اإلعالن عن إقامة دولة إرسائيل، وحينها عني رئيسا 

لحكومتها املؤقتة ووزيرا للدفاع. وشدد بن غوريون عىل النشاطني العسكري والسيايس لحسم الرصاع مع العرب ولبناء عالقات 

مع العامل. انظر كتابه بهيالحم يرسائيل (عندما يحارب إرسائيل)، عام عوفيد، ١٩٧٥ ص ص ٢٨٣-٢٨٦. ويشدد يغآل عيالم يف 

كتابه: ههغاناه، هديرخ هتسيونيت ال هكواح (ههاغاناه: الطريق الصهيونية إىل القوة)، زمورا ـ بيتان ـ مودان، تل ابيب، 

١٩٧٩، عىل الرصاع بني املستويني السيايس والعسكري والعالقات بينهام وسط استفادة الحركة الصهيونية من منظمة الهاغاناه 

كأداة لتنفيذ مخططها يف إقامة دولة يهودية يف فلسطني. 

٥١   انظر عيالم، مصدر ذكر سابقا، ص ١١٨.

٥٢   حول عمل كل واحدة من هذه اللجان نحيل القارئ إىل لكسيكون كواح همجني... مصدر ذكر سابقا، ص ص 

 .١٤٢-١٤٦

٥٣   يخصص باعيل يف كتابه من «الهاغاناه إىل...» الفصل الحادي عرش ملعالجة تأسيس وتطور الباملاح والتغيريات التي 

حصلت يف قيادته حتى تفكيكه يف ٧ ترشين الثاين ١٩٤٧، ص ص ١٨١-٢٣٦. 

ــاة ــوا الحي ــود مارس ــاط وجن ــن ضب ــون م ــي مك ــش نظام ــاء جي ــه إىل بن ــون تتج ــن غوري ــرة ب ــت نظ ٥٤   كان
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العســكرية وليــس حيــاة مدنيــة. لذلــك واجــه رصاعــات عنيفــة مــن قبــل قيــادات يف الهاغانــاه. ومنعــا لالنشــقاق يف صفــوف 

ــربه  ــن واعت ــة؛ يغــآل يدي ــادة العام ــني يف القي ــش نظامــي عــني اثن ــاء جي ــن بن ــون م ــن غوري ــه ب ــا يخطــط ل ــاه وم الهاغان

صاحــب خــربة عســكرية ويرسائيــل غاليــيل الــذي فــرض عليــه، مل يكــن صاحــب خــربة عســكرية، وحــاول بــن غوريــون عزلــه 

مــرارا وتكــرارا دون نجــاح جــراء ضغــط األحــزاب الصهيونيــة عليــه. وكتــب يف يومياتــه انــه يوافــق عــىل تعيــني غاليــيل قامئــا 

بأعــامل رئيــس األركان ريثــام يتعــاىف رئيــس األركان مــن مرضــه (القصــد يعقــوب دوري)، يوميــات بــن غوريــون، مصــدر ذكــر 

ســابقا، ص ١٤٨. ورفــض بــن غوريــون قطعيــا أن يتــوىل غاليــيل رئاســة األركان، ولكــن غاليــيل غضــب وتــرك مقــر القيــادة إىل 

أن طلــب منــه بــن غوريــون العــودة والتفاهــم مجــددا حــول طبيعــة العمــل والتعــاون بينهــام. انظــر كتــاب تاريــخ الهاغاناه، 

املجلــد الثالــث، ص ١٩٦١ وص ١٩٦٢.

 أما باعيل فيوضح أن غالييل شارك يف القيادة القطرية للهاغاناه منذ ١٩٣٥ وشارك يف القيادة املصغرة حتى تعيينه رئيسا 

لهيئة األركان يف حزيران ١٩٤٧. لهذا يرى باعيل بغالييل ممثال للجمهور اليهودي وباستطاعته أن يسد الفراغ أثناء مرض رئيس 

هيئة األركان الفعيل دوري. باعيل، من الهاغاناه إىل ... مصدر ذكر سابقا، ص ٩٢.

 وتكشف فقرات وأحداث أخرى دونها بن غوريون عن رصاع عميق بينه وبني ضباط عسكريني يف الجيش حول شكل 

الجيش وتقسيامته وقيادييه. ويف عشية اإلعالن عن إقامة دولة إرسائيل دار نقاش يف القيادة العامة للجيش حول األعامل 

العسكرية التي نفذتها املنظامت اليهودية مبا فيها اتسل، يوميات بن غوريون، ص ١٦١-١٦٤.  ولكن بن غوريون حاول الحفاظ 

عىل ما هو موجود من أشخاص وخربات، فعني يف القيادات اللوائية أصحاب خربة وتجربة ميدانية سواء يف الجيش الرويس 

سابقا أو يف الجيش الربيطاين خالل الحرب العاملية الثانية. باعيل، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٢٤٩-٢٥١. وحول مساهمة مرسحي 

الجيش الربيطاين نحيل القارئ إىل بحث يوآف جلبار، جرعني لتسافا عفري، تروماتام شل يوتسئي هتسافا هربيطي لهكامت 

همدينه ( نواة للجيش العربي النظامي: مساهمة مرسحي الجيش الربيطاين يف إقامة الدولة)، ياد اسحق بن تسفي، القدس، 

 .١٩٨٦

٥٥   بن غوريون، دولة إرسائيل املتجددة، مصدر ذكر سابقا، الجزء األول، ص ٧٠.

٥٦   حول الدور الرتبوي والتعليمي واألخالقي الذي لعبته منظمة الباملاح يف أوساط املنضوين تحت لوائها يراجع 

كتاب زروبابل جلعاد (محرر)، سيفر هباملاح (كتاب الباملاح)، منظمة أعضاء الباملاح، تل ابيب، ١٩٥٣. ويستعرض املشاركون 

يف هذا الكتاب قصة تأسيس وتطور ومنو الباملاح والدور الذي لعبته املنظمة يف حرب العام ١٩٤٨.

٥٧   مقالة بن غوريون، تسافا اوبيطاحون (جيش وأمن)، مجلة معراخوت، ١٩٥٥، ص ٧٨. 

٥٨   يرسائيل طال، تورات هبيطاحون: ريكاع فديناميكا (نظرية األمن: خلفية ودينامية)، يف مجلة معراخوت ٢٥٣، 

كانون األول ١٩٧٦، ص ٢.

٥٩   األمر الرسمي بإقامة جيش الدفاع اإلرسائييل صدر بتاريخ ٢٦ أيار ١٩٤٨.

مجلــس  أمــام   ١٩٤٨/٥/٤ بتاريــخ  غوريــون  بــن  اســتعرض   .١٤٦ ص  غوريــون،  بــن  يوميــات     ٦٠

ومــا  الربيطــاين  االنتــداب  ورسيــان  وجــود  انتهــاء  حتــى  الفعليــة  والتحضــريات  االســتعدادات  املؤقــت  الشــعب 
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يتوجب عىل الييشوف اليهودي فعله.

٦١   أسامء األحزاب والهيئات املشاركة يف مديرية الشعب: حزب عامل ارض إرسائيل (مباي)، حزب العامل املوحد 

حزب  السفارديون،  الجديدة)،  (الهجرة  حداشا  عاليا  همزراحي،  وهبوعيل  مزراحي  حزبا  العموميون،  الصهيونيون  (مبام)، 

اغودات يرسائيل. وشارك أيضا يف هذه املديرية ممثلون عن الشيوعيني والتصحيحيني. وشكلت حكومة مؤقتة. أسامء أعضائها 

يف مقدمة بن غوريون لكتاب تاريخ حرب االستقالل، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٥٢-٥٣.  

العاملة يف امليدان لن يكون بإمكاين تويل وزارة األمن. سأوافق عىل قبول هذه  الهيئات األمنية  ٦٢   «وسط تعدد 

املهمة يف حال تلبية رشطني أساسيني: ١. إذا وضع الجيش الذي سيؤسس تحت سلطة الشعب، ويف هذه الحالة ستكون مديرية 

الشعب هي املسؤولة ريثام تشكل حكومة منتخبة. ٢. أن يقوم كل شخص بتأدية مهامه وفقا ملا تضعه مديرية الشعب. وما 

كان قامئا أثناء وجود الهاغاناه لن يكون قامئا عندما يقام الجيش عىل يد الدولة اليهودية» هذا ما كتبه بن غوريون يف مقدمته 

لكتاب تاريخ حرب االستقالل، مصدر ذكر سابقا، ص ٥٤.

٦٣   أشار بن غوريون إىل أن الوضع الراهن (الستاتوس كفو) الذي يتمسك به أعضاء حزب مبام، (مسألة الخالف بينه 

وبني يرسائيل غالييل وهو من هذا الحزب)، وكل أعضاء الهاغاناه والباملاح سيكونون تحت إمرة السلطة العسكرية الجديدة. 

من مقدمته لكتاب تاريخ حرب االستقالل، مصدر ذكر سابقا، ص ٥٤. 

٦٤   عن محاوالت التوصل إىل اتفاقيات مع اتسل ولحي نحيل القارئ إىل مقدمة بن غوريون لكتاب تاريخ حرب 

االستقالل، مصدر ذكر سابقا، ص ٥٥.

األكادميية يف وست بوينت. وانخرط  بالكلية  التحق  العام ١٩٠٢.  املتحدة يف  الواليات  ٦٥   دافيد ماركوس، ولد يف 

يف الجيش الربيطاين وشارك يف معارك الحرب العاملية الثانية يف أوروبا. وصل إىل فلسطني مع بداية حرب العام ١٩٤٨ وعني 

مستشارا أعىل لقيادة الهاغاناه. وقام بتجهيز عدد من الخطط الهجومية. وعني يف ٢٨ أيار ١٩٤٨ قائدا لجبهة القدس. وقتل يف 

١١ حزيران ١٩٤٨. 

٦٦   اوستفالد.م.س. ص١٠٣.

٦٧   هناك عوامل أخرى النتصار الجيش اإلرسائييل عىل الجيوش العربية سنأيت عىل رشحها يف الفصل الخاص بحرب 

العام ١٩٤٨.

٦٨   اوستفالد.م.س. ص ١٠٦. يوميات بن غوريون، مصدر ذكر سابقا، ص ١٩٣. وضع بن غوريون صيغة هذا القسم 

يف ٣٠ أيار ١٩٤٨، أي بعد أيام قليلة من إصدار أمر إقامة الجيش اإلرسائييل.

. www.knesset.gov.il:٦٩   ميكن االطالع عىل هذه القوانني عىل موقع الكنيست عىل االنرتنت كالتايل

ـــه  ـــا كتب ـــذا م ـــاه، وه ـــتمرارا للهاغان ـــس اس ـــيل لي ـــش اإلرسائي ـــون الجي ـــة ك ـــري قضي ـــون أن يث ـــن غوري ـــاول ب ٧٠   ح

ـــا  ـــاه، إمن ـــتمرارا للهاغان ـــس اس ـــيل لي ـــاع اإلرسائي ـــش الدف ـــا جي ـــتقالل:« وأيض ـــرب االس ـــخ ح ـــاب تاري ـــه لكت ـــال يف مقدمت مث

ـــي  ـــا ه ـــتقالل م ـــرب االس ـــول ح ـــل. وفص ـــودا وإرسائي ـــك يه ـــام مل ـــن أي ـــيادية م ـــة الس ـــوة العربي ـــد  للق ـــري جدي ـــو تعب ه

ـــد ـــن عه ـــة م ـــني القدمي ـــوش العرباني ـــيل وجي ـــش اإلرسائي ـــني الجي ـــط ب ـــه يرب ـــون». ص ٦٠. وكأن ـــن ن ـــع ب ـــول يهوش إال فص
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التوراة!

٧١   عن اوستفالد (بترصف). مصدر ذكر سابقا، ص ١٠٩.

٧٢   ميكن مراجعتها عىل موقع الكنيست، ونحيل القارئ إىل موقع جيش الدفاع اإلرسائييل، وفيه مجموعة القوانني 

 . www.idf.gov.il :واألوامر والتعليامت التي أصدرتها الكنيست ووزارة الدفاع، كالتايل

٧٣   اوستفالد.م.س. ص ١١٠. يذكر بن غوريون يف يومياته تفاصيل االتفاق بينه وبني مناحيم بيغني زعيم اتسل، خاصة 

مبا يتعلق بتفكيك اتسل ودمج فرقها مع الجيش النظامي تحت سلطة حكومة إرسائيل ووزير دفاعها وهيئة أركانها.  ص ٢٤٣ 

و٢٤٤ و٢٥٧. 

٧٤   اوستفالد.م.س. ص ١١١. حول تصفية لحي ودمج أعضائها يف يوميات بن غوريون، مصدر ذكر سابقا، ص ٣٠٣ 

وص ٣٠٥ وص ٣١٨ وذلك يف أعقاب اغتيال برنادوت يف حي القطمون يف القدس يف أيلول ١٩٤٨ عىل يد أعضاء من منظمة 

لحي. 

٧٥   يلخص دافيد طال مرشوع إقامة الجيش اإلرسائييل بأنه حلم بن غوريون وأنه صناعة خاصة به يف مجمل مركباتها. 

انظر مقالته بعنوان «ملحيمت تشاح ـ ملحمتو شل دافيد بن غوريون» (حرب ١٩٤٨ ـ حرب دافيد بن غوريون)، يف عيونيم 

لقضايا  منتخبات  إرسائيل:  إقامة  يف  (تأمالت  ومدينات يرسائيل  لبعيوت هتسيونوت، هيشوف  مئصاف  يرسائيل:  بتكومات 

صهيونية، والييشوف ودولة إرسائيل)، ٢٠٠٣.

٧٦   اوستفالد.م.س. ص ١١٤.

الفلسطينية  واملدن  القرى  عىل  الهجامت  من  سلسلة  تنفيذ  يف  اإلرسائييل  الجيش  ثم  الهاغاناه  خطط  حول     ٧٧

يراجع كتاب تاريخ الهاغاناه، مصدر ذكر سابقا، وفيه الرواية اإلرسائيلية، وكذلك يراجع كتاب تاريخ حرب االستقالل، مصدر 

ذكر سابقا (بالعربية)، وأصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ترجمة لفصول مختارة من الكتابني بعنوان: حرب فلسطني، 

١٩٤٧-١٩٤٨(الرواية اإلرسائيلية الرسمية)، ترجمة احمد خليفة، الطبعة األوىل، بريوت، ١٩٨٤. ونحيل القارئ إىل كتاب ايالن 

بابه، التطهري العرقي يف فلسطني، ترجمة احمد خليفة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، ٢٠٠٧. وكتاب بني موريس، 

ليدتا شل بعيات هبليطيم هفلسطينيم ١٩٤٧-١٩٤٩(والدة مشكلة الالجئني الفلسطينيني)، عام عوفيد، تل ابيب، ١٩٩١. ولهذا 

الكتاب ترجمة عربية مخترصة صادرة دار الجليل يف عامن. 



الفصل الثالث
حروب ارسائيل ضد الفلسطينيني والعرب
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مدخل

لقد كان قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني (رقم ١٨١) والصادر عنها بتاريخ ٢٩ ترشين الثاين  ١٩٤٧ 

يف أساسه فكرة بريطانية تحت يافطة  الرصاع حول فلسطني. والحقيقة أن الحركة الصهيونية مل تفكر بهذا 

الحل، إمنا كانت تخطط لدولة يهودية عىل كامل أرض فلسطني. ولكن ملا طرحت بريطانيا الحل ـ أي تقسيم 

فلسطني ـ أصبح ركنا أساسيا لدى الصهيونيني. 

كانت بريطانيا سابقا قد طرحت حلوال بديلة، من أبرزها إيجاد دولة ثنائية القومية، إال أن اليهود رفضوا 

النموذج  غرار  عىل  كانتونات  من  مكونة  دولة  فلسطني  بجعل  اقرتاح  أيضا  وُقّدم  وغريه.  الحل  هذا  مثل 

السويرسي، وجاء الرفض من الطرفني، الفلسطيني والصهيوين.١ 

واّدعت بريطانيا أنها مل تعد تحتمل الوضع الحاصل يف فلسطني، خاصة وأن األحوال األمنية ـ عىل حّد 

ادعائها ـ قد خرجت من سيطرتها. فأحالت املسألة إىل األمم املتحدة. وأصبحت فكرة التقسيم هي الحل 

املفّضل يف أوساط القيادة الصهيونية. ومل يكن مرشوع التقسيم جديدا عىل الفكر السيايس الربيطاين، إذ أن 

اللجنة امللكية الربيطانية واملعروفة بـ «لجنة بيل» قد طرحته يف تقريرها عام ١٩٣٧ .٢ 

أّما بالنسبة للفلسطينيني فإنه مل يعد أمامهم فرصة واسعة للحيلولة دون فقدان وطنهم وأرضهم، ومل يكن 

عامل الزمن يعمل لصالحهم.

 ،(UNSCOP االونسكوب) الخاّصة بفلسطني اللجنة  العامة لألمم املتحدة توصية  لقد أقرّت الجمعية 

وأصدرت القرار رقم ١٨١ والداعي، كام ارشنا أعاله ـ إىل تقسيم فلسطني إىل دولتني، واحدة عربية وأخرى 

تبنت  وعمليا  السكانية،  فلسطني  تركيبة  االعتبار  بعني  تأخذ  مل  العمومية  الجمعية  أن  والواقع  يهودية. 

االدعاءات القومية التي لّوحت بها الحركة الصهيونية عرب خمسة عقود، أي من املؤمتر الصهيوين األول (بازل 

١٨٩٧)، والتي بثتها هذه الحركة يف كل مكان يف العامل عرب قنوات سياسية وديبلوماسية وإعالمية. أضف إىل 

ذلك أن األمم املتحدة رغبت يف تعويض اليهود عام وقع لهم يف املحرقة ـ الهولوكوست، عىل يد النازية يف 

أوروبا، وذلك عىل حساب الفلسطينيني. 

ــت  ــة فــرتة مناقشــة املســألة الفلســطينية، كان ــت األمــم املتحــدة طيل ــي صاحب ــة الت إذن هــذه الرؤي

البوصلــة املوجهــة لهــذه الهيئــة يف حســم مصــري فلســطني لصالــح اليهــود، وليــس لصالــح ســكانها
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االصليني ـ الفلسطينيني.

كان الفلسطينيون عىل معرفة جيدة أن املنظمة الدولية «األمم املتحدة» لن تكون يف صالحهم، وأن هذه 

املنظمة تتجاهل قواعد الوساطة الدولية، وبنظرهم أنها كانت أحد أسباب الكارثة ـ النكبة ـ التي حّلت بهم 

يف العام ١٩٤٨ وما تاله.٣ 

ومضمونه،  شكله  يف  ُمنِصف  غري  لكونه  التقسيم،  لقرار  بشدة  معارضون  الفلسطينيني  أن  واضحا  كان 
ولكونه ينزع منهم وطنهم وأراضيهم ومينحها عىل َطَبٍق من ذهب لشعب آخر ال ميّت ِبِصَلة إىل فلسطني.٤

  ويعترب القرار رقم ١٨١ (أي قرار تقسيم فلسطني) قراًرا غري أخالقي وذلك لكونه مل يتضمن آلية لحامية 

فلسطني من مخططات التطهري العرقية التي ستنفذها املنظامت الصهيونية. «وكان هذا القرار عمًال مترسعا 

منح نصف فلسطني لحركة ايديولوجية كانت تعلن برصاحة منذ ثالثينيات القرن العرشين رغبتها يف إزالة 
عروبة فلسطني وتحويلها إىل يهودية مؤدلجة بالفكر الصهيوين».٥

أما قبول اليهود ـ أو باألحرى الحركة الصهيونية ـ لقرار التقسيم إزاء رفض العرب للقرار ذاته، فلم مينع 

دافيد بن غوريون أيضا من أن  يعمل ضد القرار، ألّن «قبول الصهيونيني بقرار التقسيم كان انتقائيا: لقد 

املتحدة وضعت رشوًطا غري  األمم  أن  ادعوا  لكنهم  اليهودية،  بالدولة  الدويل  باالعرتاف  الصهيونيون  ابتهج 

صهيونية للمحافظة عليه».٦  

أما الرفض العريب والفلسطيني للقرار وما احتواه من مضامني، وكان هذا الرفض أمرًا متوقًعا، أتاح لنب 

غوريون والقيادة الصهيونية السياسية والعسكرية االدعاء أن خطة األمم املتحدة باطلة يف اليوم ذاته الذي 

ُقبلت فيه ـ ما عدا البنود التي تعرتف برشعية الدولة اليهودية يف فلسطني، لكون اليهود قد وافقوا من حيث 

املبدأ عىل قبولها. أما بحسب بن غوريون فإن حدود الدولة اليهودية يف ضوء الرفض العريب والفلسطيني، 

سوف تتعني بالقوة وليس بقرار التقسيم.٧ وهذا ما يعني أن الحركة الصهيونية بكافة أجنحتها كانت تسري 

نحو تقرير مصري فلسطني، مبا يف ذلك مصري سكانها االصليني الفلسطينيني.

ومل يكن ليصدر توجه كهذا ما مل تكن القيادة السياسية ـ العسكرية الصهيونية قد وضعت خططا مفصلة 

لكيفية تحقيق إقامة الدولة اليهودية بالقوة يف فلسطني، ونعني هنا الخطط التي حملت الحروف (أ)، (ب)، 

(ج)، (د). واألخرية شملت الثالث األوىل وبتفاصيل موسعة أكرث، والتي ُتعرف أيضا بـ «خطة داليت».



١٣٧

الجمعية  عن   ١٨١ رقم  التقسيم  قرار  يوم صدور  أي   ،١٩٤٧ الثاين  ترشين  نهاية  يف  أنه  واضًحا  ويبدو 

العمومية لألمم املتحدة، أدرك الذين كانوا رشكاء مع دافيد بن غوريون يف القيادة العليا للعمليات الحربية 

أهمية الصلة التي طرحها بن غوريون بالنسبة لقرار التقسيم وربطه مع الرؤية الصهيونية القاطعة بإقامة 

دولة يهودية بالقوة وليس بقرار التقسيم كام هو. ولهذا وّجَه أعضاء هذه القيادة جّل اهتاممهم وعنايتهم 

إىل مسألة كيفية االستفادة إىل أقىص حّد من الفرصة التي وفرتها هذه الرؤية.

كانت العمليات الحربية أو العسكرية من نهاية ترشين الثاين ١٩٤٧ وحتى شهر آذار ١٩٤٨ عبارة عن 

ارسائيل)  ثم  الصهيونية  العسكرية  للمؤسسة  اللفظي  القاموس  (يف  ُيسمى  ما  إطار  يف  نشاطات عسكرية 

«رّدات فعل تأديبية عىل أعامل عدائية فلسطينية أو عربية»، اّدعى الصهيونيون فيها أنهم كانوا املستهدفني.٨ 

لكن التحول حصل ابتداء من شهر آذار ١٩٤٨ إذ أعلنت القيادة الصهيونية أنها ستسعى وتعمل بكل جهدها 

لالستيالء عىل فلسطني وطرد سكانها الفلسطينيني بالقوة، وهذا ما توضحه الخطة داليت.

أصبح معروًفا أن الحكومة الربيطانية قد وجهت تعليامتها إىل قواتها العسكرية يف فلسطني باالنسحاب 

منها وإخالء مواقعها مبوجب قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية لألمم املتحدة. واعلنت الحكومة 

الربيطانية عن انتهاء االنتداب بانسحاب آخر جندي بريطاين من فلسطني يف الخامس عرش من ايار ١٩٤٨.

هنا حصل التحول يف التوجه الصهيوين نحو كيفية تطبيق قرار التقسيم بوجهة نظر ومخطط صهيوين.

ولتحقيق هذا الغرض شكل بن غوريون مجلًسا حربًيا ُعرف بـ «حكومة الحرب»، وتألف من مجموعة من 

الضباط اليهود واالنكليز أيًضا ممن خدموا يف صفوف الجيش الربيطاين يف الحرب العاملية الثانية. ومل يأُل بن 

غوريون جهًدا إال واستنفده يف إقناع هؤالء الضباط بفكرة أنهم يجب أن يبدأوا التحضريات الحتالل فلسطني 

بكاملها، وليس الجزء املخصص للدولة اليهودية فقط مبوجب قرار التقسيم. 

ــودي  ــط يه ــىل ضاب ــو أع ــيس ـ وه ــن آرت ــم ب ــة إىل افراي ــالة خاص ــل رس ــد أرس ــون ق ــن غوري وكان ب

ــّد أي  ــىل ص ــادرة ع ــكرية ق ــوة عس ــاء ق ــراره بإنش ــه وق ــه رغبت ــارًحا ل ــاين، ش ــش الربيط ــدم يف الجي خ

ــدرة  ــوة ق ــك هــذه الق ــا أن متتل ــاورة لفلســطني، وأيًض ــة املج ــدول العربي ــب ال ــن جان ــع م هجــوم متوق

عــىل تنفيــذ مخطــط احتــالل فلســطني كلهــا إن أمكن.(وأرشنــا إىل هــذه الخطــوة يف الفصــل الــذي 
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عالج والدة الجيش االرسائييل).

متحورت رؤية املؤسسة العسكرية الصهيونية ثم االرسائيلية أو كام سميت بـ «حكومة الحرب» برضورة 

امتالك القوات املسلحة للييشوف اليهودي يف فلسطني قوة عسكرية مبا فيه الكفاية لتنفيذ الخطة األساسية، 

أال وهي االستيالء عىل معظم أرايض فلسطني واقتالع وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه. ولتحقيق هذين 

الهدفني املرتابطني يتوجب عىل هذه القوات املسلحة أن تعمل جاهدة لصد كافة املحاوالت التي ستقوم بها 

الجيوش العربية لغزو الدولة اليهودية اآلخذة بالتكّون والتشكل. ويف الوقت ذاته أن تعمل القوات اليهودية 

عىل تطهري املناطق التي ستحتلها من سكانها الفلسطينيني. 

من هنا ندرك أنه لتحقيق هذين الهدفني مًعا يجب أن يكون للدولة اليهودية الجديدة جيش محرتف 

ومهني ذو كفاءات أدائية وتطبيقية قريبة إىل حد كبري من الجيوش النظامية لدول عريقة ذات خربة قتالية 

سياسية،  بصفة  الحاكمة  العسكرية  املؤسسة  أساسها  يهودية  دولة  لبناء  أداة  أصبح  الجيش  وحربية. هذا 

وبالتايل هو ذاته ـ أي الجيش ـ نفذ مخطًطا رهيًبا لتصفية الفلسطينيني يف فلسطني وتحويلهم إىل الجئني.

كانت قوات الهاغاناه وقوات االرغون (اتسل) ولحي والباملاح تشكل مًعا زهاء مثانني ألف جندي مدربني 

عىل استعامل أنواع مختلفة من السالح، إضافة إىل نجاح حكومة الحرب وأطراف صهيونية أخرى يف عقد 

صفقات رشاء أسلحة كثرية إىل جانب تطوير الصناعات العسكرية يف الكيبوتسات واملستوطنات اليهودية 

غوريون  بن  ثقة  لتعميق  كافية  كانت  هائلة  حربية  قوة  الظروف  هذا  كل  وشكلت  فلسطني.  يف  األخرى 

بقدرة الييشوف اليهودي يف فلسطني عىل تحقيق مرشوعه األكرب أال وهو االستيالء عىل ما ستخلفه الحكومة 

االنتدابية من مؤسسات ومرافق، وما ستستويل عليه من أراض فلسطينية وأمالك تابعة للشعب الفلسطيني 

يف مختلف مناطق فلسطني.

وضمت الهيئة االستشارية التي شكلها بن غوريون لتقف إىل جانبه خالل التحضريات اُملسبقة للحرب 

وخالل الحرب ذاتها،  عدًدا من آباء االستيطان والرتانسفري الصهيونيني أمثال يوسف فايتس ويوسف نحامين. 

ترأس  فاألول  فلسطني.  يف  األرايض  ومصري  الفلسطينيني  للعرب  بالنسبة  ذاته  التوجه  حمال  االثنان  هذان 

دائرة االستيطان يف الصندوق القومي اليهودي «كرين كييمت»، ونادى بشدة إىل رضورة تطبيق مخططات 

تحت لتصبح  األرايض  ُيحّرر  بل  فحسب،  العرب  السكان  عدد  ُيقلل  ال  الرتانسفري  أن  مؤكدا  للرتانسفري، 
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ترصف االستيطان اليهودي يف فلسطني. فالحل الوحيد بنظره هو ترحيل (ترانسفري) العرب إىل الدول املجاورة، 
ويجب أال ُترتك حتى قرية واحدة أو عشرية واحدة يف فلسطني، لتبقى فلسطني لليهود فقط.٩

أما نحامين زميل فايتس، والقريب من العرب والعارف مبكنونات عاداتهم فقد ّرصح مرارًا وتكرارًا أن ما 

تقوم به الحركة الصهيونية هو «حرب احتالل» (ملحيمت كيبوش ـ بالعربية).

وعودة إىل العمليات العسكرية اليهودية فإنها قد أخذت منحى آخر ابتداء من شهر آذار،١٠ كام أرشنا 

إىل ذلك آنًفا ـ إذ تجاوزت منهجية العمل االنتقامي ورد الفعل، نحو منهجية املبادرات التطهريية أوالَ يف 

للدولة  التقسيم)  املتحدة يف قرارها رقم ١٨١(قرار  العمومية لألمم  الجمعية  التي خصصتها  املساحة  حّيز 

اليهودية.١١ 

وبعد أيام من انجاز طباعة الخطة دالت، ُوزعت عىل قادة ألوية الهاغاناه التي أصبح عددها اآلن اثني 

عملياته.  الواقعة ضمن مرسح  للقرى  ُمفّصل  هناك وصٌف  كان  القائد  تسلمها  قامئة  كل  ومع  لواء.  عرش 

واملصري الذي يجب أن تؤول إليه: احتالل وتدمري وطرد، وقيل بالحرف الواحد حرق أو تدمري. وتظهر وثائق 

ارشيفات الجيش االرسائييل(ارشيف الهاغاناه والجيش االرسائييل) أن الخطة كانت عبارة عن أوامر للتنفيذ 

ا وليست خطوًطا عامة مبهمة، كام يّدعي بني موريس ويرتك االمر للقائد امليداين التخاذ القرار.  واضحة جدٍّ

أي أن التفاصيل دقيقة للغاية مبا يجب ان يقوم به القائد وكتيبته أو فرقته.(سنورد يف امللحق أحد هذه 

األوامر لتبيان الصورة وتوضيحها).

واعتمدت العمليات العسكرية التطهريية عىل ما ورد يف الخطة داليت، حتى أن الكلمة قد وردت يف كل 

أمر صادر عن القيادة العليا إىل الوحدات امليدانية. ومفهوم كلمة «طيهور» بالعربية هو ذاته بالعربية، أي 

تطهري املكان من سكانه األصليني.١٢ 

ولتحقيق هذه الخطة سعت املؤسسة العسكرية التي شكلها بن غوريون من قيادات الهاغاناه والضباط 

وأرايض ومراعي  إحراق حقول  فّتاك سيستخدم يف  إىل رشاء سالح  الربيطاين،  الجيش  املحررين من  اليهود 

الفلسطينيني وبيوتهم، إنها قاذفات اللهب.١٣ 

ولــن نطيــل الــرشح يف هــذا الســياق، ألن هــذا ليــس محــور موضوعنــا، إمنــا أردنــا توضيــح 

األســس التــي ســارت عليهــا القيــادة العليــا أو حكومــة الحــرب كمؤسســة عســكرية يهوديــة يف 

ــد ــطينيني وض ــد الفلس ــرب ض ــىل الح ــامد ع ــوين، باالعت ــرشوع الصهي ــق امل ــو تحقي ــا نح ــة طريقه بداي



١٤٠

الجيــوش العربيــة التــي ســوف تدخــل فلســطني لحامية ســكانها الفلســطينيني وحاميــة األرايض الفلســطينية 

والحيلولــة دون تطبيــق فعــيل ملــرشوع قــرار التقســيم الصــادر عــن هيئــة األمــم املتحدة.

املؤسسة  يتطلب مبنظور  فلسطينية  أراض  اليهودية عىل  الدولة  إقامة  تحقيق  أن  للغاية  واضًحا  أصبح 

العسكرية استخدام القوة العسكرية وليس القوة الديبلوماسية. ومل يكن باإلمكان تحقيق عملية تنفيذ هذه 

القوة بغياب خطة حربية تفصيلية، وهذا ما وضعته حكومة الحرب يف الخطة داليت. 

اإلعالن عن  فور  االرسائييل  للجيش  ثم  للهاغاناه  العامة  األركان  (أي هيئة  للحرب  العليا  القيادة  شنت 

تأسيسه) سلسلة من العمليات الحربية/ العسكرية يف مختلف مناطق فلسطني، وحملت هذه العمليات 

أسامء لها عالقة بقياديني أو مستوحاة من الرتاث العربي الديني والقومي.

االرسائييل  الجيش  ثم  الهاغاناه  نفذتها  التي  العسكرية  الحربية/  العمليات  لكافة  بعرض رسيع  سنقوم 

العريب بعد  ـ  الفلسطيني يف عهد االنتداب، واالرسائييل  ـ  (اليهودي)  خالل حرب ١٩٤٨ بشقيها: الصهيوين 

االنتداب الربيطاين.

لقد دأبت املؤسسة العسكرية االرسائيلية بدعم من املستوى السيايس فيها عىل نرش الرواية االرسائيلية 

حول هذه الحرب بكونها حرًبا دفاعية، إال أن الفلسطينيني والعرب ورشائح واسعة من االرسائيليني يدركون 

انها كانت حرب تطهري عرقي. فاملراجع الالف املستندات والوثائق الخاصة بهذه الحرب يف ارشيف الهاغاناه 

ثم ارشيف الجيش االرسائييل يتبني له حقيقة كونها حربا تطهريية، وسنشري يف سياق عرضنا إىل مجموعة كبرية 

من هذه الوثائق التي تنرش للمرة األوىل، أو  ُيشار إليها للمرة األوىل يف بحث بالعربية. 

 أضف إىل ذلك سرنفق مع هذا العرض معلومات أساسية حول حجم القوات اليهودية وأسلحتها مقارنة 

مع الوضع الذي كان قامئا لدى الفلسطينيني والجيوش العربية.

أوًال: الحرب الصهيونية (اليهودية) ـ الفلسطينية، الحرب االرسائيليةـ العربية

امتدت فرتة الحرب من شهر ترشين الثاين ١٩٤٧(أي منذ صدور قرار تقسيم فلسطني عن األمم املتحدة 

تحت رقم ١٨١) وحتى شهر آذار ١٩٤٩.

أمــا األطــراف املشــاركة يف هــذه الحــرب: املنظــامت العســكرية اليهوديــة (الهاغانــاه واالتســل 

مــرص العربيــة:  الــدول  جيــوش  االرسائيــيل ضــد  والجيــش  الفلســطينيني.  والباملــاح) ضــد  ولحــي 



١٤١

وسورية واالردن والعراق ولبنان وجيش االنقاذ الذي قاده فوزي القاوقجي.

بدأت الحرب االرسائيلية ـ الفلسطينية رسميا يف أعقاب صدور قرار التقسيم يف ٢٩ ترشين األول من العام 

١٩٤٧، حيث نفذت املنظامت العسكرية اليهودية هجامت إرهابية عىل عدة محاور يف مناطق مختلفة من 

فلسطني. 

كانت املنظامت العسكرية اليهودية قد بدأت بتجهيز ذاتها من فرتة طويلة قبل صدور هذا القرار يف 

مستويات مختلفة، من ابرزها التزود بالسالح والتدرب عىل استعامله وتعلم طرق القتال وصناعة أنواع من 

االسلحة، وتخزين كميات من السالح يف مخابئ يف الكيبوتسات متهيدا واستعدادا لقرب ساعة البدء بتنفيذ 

الشؤون  يف  الخرباء  خرية  من  عدد  واستدعاء  وهجومية،  دفاعية  حربية  خطط  ووضع  التطهريية،  الخطة 

الجيش  وتحديدا  الحلفاء،  جيوش  يف  العسكرية  خدمتهم  خالل  خربة  كسبوا  الذين  من  خاصة  الحربية، 

الربيطاين يف الحرب العاملية الثانية.

كان الييشوف اليهودي يف فلسطني جاهزا للرشوع بالحرب ضد الفلسطينيني. ووضعت املؤسسة العسكرية 

التي كونها بن غوريون موارد كثرية لتحقيق مرشوع إقامة الدولة اليهودية يف فلسطني استنادا إىل قرار األمم 

املتحدة وذلك باستعامل القوة لتحقيق ذلك.

وشكلت منظمة الهاغاناه ما يشبه الجيش النظامي، إذ تكون من ٢٥ ألف محارب، منترشين يف معظم 

املناطق حيث املستوطنات اليهودية، إضافة إىل عرشة آالف محارب ميداين مدربني أفضل تدريب وتراوحت 

أعامرهم بني ١٨ و ٢٥ سنة، وهؤالء جندوا ضمن خطة تجنيد إجبارية بالرغم من عدم وجود مؤسسات 

للدولة اليهودية العتيدة، إمنا مؤسسة عسكرية َوَضَع أسسها بن غوريون ومنارصوه يف عملية التمهيد للدولة. 

ويضاف إىل هذه األعداد قرابة ثالثة آالف عنرص من الباملاح (الصاعقة)، املدربني تدريبا ميدانيا خاصا. وكذلك 

ما يقارب أربعة آالف من عنارص االتسل ولحي.

ورشعت املنظامت اليهودية بتنفيذ هجامت عىل املواقع التي أخلتها القوات الربيطانية، بني تاريخ صدور 

قرار التقسيم وحتى نهاية االنتداب رسميا.١٤ وكان الهم املركزي للقيادة العسكرية اليهودية االستيالء عىل 

املواقع التي حددها قرار التقسيم للدولة اليهودية. 

ــل  ــان ١٩٤٨ حص ــا يف ٢١-٢٢ نيس ــة حيف ــالل مدين ــة احت ــذ عملي ــد تنفي ــه بع ــا أن ــره هن ــر ذك وجدي

ــقوط  ــة، إذ أن س ــات الحربي ــذ العملي ــو تنفي ــة نح ــكرية اليهودي ــادة العس ــه القي ــري يف توج ــول كب تح

املدينــة وتهجــري قرابــة ٧٥ ألًفــا مــن مواطنيهــا العــرب كان مــؤًرشا للمنظــامت اليهوديــة بالبــدء



١٤٢

بالهجوم عىل قرى ومدن عربية يف مناطق أخرى يف الجليل والساحل واألغوار.١٥

ومتركزت املعارك أو العمليات الحربية التي نفذتها املنظامت العسكرية اليهودية يف:

تنفيذ خطط هجومية عىل املدن الفلسطينية لتصفية القيادة امليدانية، ومتت العمليات بواسطة أ) 

اليومية  الحياة  وتعطيل  سبيل  عابري  وقتل  مفخخة  سيارات  أو  متفجرات  ووضع  العربية  األحياء  قصف 

إىل  لدفعهم  املدن  هذه  مواطني  ونفوس  قلوب  يف  والتوتر  والخوف  الرعب  وإثارة  ومتاجر،  مدارس  من 

تركها ومغادرتها وعدم العودة إليها إطالقا، وهذا ما تم تنفيذه يف حيفا وصفد وطربيا ويافا. وكان واضحا 

أن مثل هذه الخطط ستلعب دورا بارزا يف إضعاف الريف الفلسطيني ومدن أخرى صغرية كبيسان وبرئ 

السبع والنارصة وغريها. وهذا يعني أن نجاح الخطة اليهودية يف إضعاف املدن الرئيسة حتام سيؤدي إىل 

بداية تفكك الريف والداخل الفلسطيني. واملدقق يف وثائق ارشيف الهاغاناه والجيش االرسائييل بخصوص 

منطقة  كل  يف  الخطة  تفاصيل  يلحظ  العسكرية،  والوحدات  االلوية  قيادات  عىل  وزعت  التي  التعليامت 

ومنطقة، مع الرتكيز عىل املدن واألحياء العربية يف املدن املختلطة. ففي التعليامت الصادرة عن هيئة االركان 

العامة إىل لواء غفعايت ورد ما ييل:

«االستيالء عىل محطات الرشطة يف بيت دجن وريشون لتسيون ورحوبوت وجديرة وعراق سويدان. أما 

القرى يف املنطقة والتي يجب االستيالء عليها، حرقها أو تدمريها فأنت تقرر ذلك، بالتشاور مع مستشاريك 
للشؤون العربية ومع ضباط خدمة املخابرات (ش.ي.ـ شريوت يديعوت)».١٦

مواجهة هجامت الفلسطينيني والعرب الحقا عىل املستوطنات اليهودية املنترشة يف منطقة القدس ب) 

والنقب وشاميل غور األردن. وكانت قيادة الهاغاناه حولت هذه املستوطنات إىل ثكنات عسكرية لتوفر لها 

الحامية، ويف الوقت ذاته لتوفر حامية للمناطق األخرى التي لها عالقة بها. وكان الهدف املرسوم لدى قيادة 

املؤسسة الصهيونية السياسية والعسكرية توفري الدعم الالزم لكل مستوطنة محارصة أو معرضة للخطر بأية 

طريقة كانت لبقائها تحت السيطرة اليهودية ولتكون جزءا من تكوين الدولة اليهودية املستقبلية.

القتــال عــىل مفرتقــات الطــرق الرئيســة وذات األهميــة االســرتاتيجية وذلــك لتأمــني نقــل ج) 

املــؤن واالحتياجــات الرضوريــة كالــدواء وكذلــك الســالح والذخــرية للمســتوطنات اليهوديــة. وأدرك 

الغذائيــة باملــواد  املحملــة  القوافــل  لعــرشات  فتعرضــوا  املفرتقــات  هــذه  أهميــة  الفلســطينيون 



١٤٣

ــارزا يف  ــطينية دورا ب ــرى الفلس ــت الق ــىل). ولعب ــل األع ــام يف الجلي ــدس أو يحيع ــة الق ــلحة (كقافل واألس

التصــدي لالعتــداءات اليهوديــة عليهــا،  أو محاولــة املنظــامت العســكرية اليهوديــة الوصــول إىل مفرتقــات 

الطــرق املحيطــة أو املجــاورة للقــرى العربيــة ســواء يف الجليــل أو يف النقــب الشــاميل.

وحصل التحول يف اسرتاتيجية وخطط الحرب الصهيونية ـ الفلسطينية يف العارش من آذار ١٩٤٨ عندما 

أعلنت القيادة العسكرية اليهودية عن لجوئها إىل استعامل الخطة داليت. وتعترب هذه الخطة العسكرية 

عبارة عن صيغة  والتي هي  بن غوريون،  أسسها  التي  العسكرية  املؤسسة  تبنتها  التي  األوىل  اإلسرتاتيجية 

جديدة للهاغاناه، كام أرشنا إىل ذلك يف فصل سابق من دراستنا هذه.

وهدف الخطة داليت:«االستيالء عىل أرايض الدولة اليهودية وفق قرار التقسيم والدفاع عن حدودها، 

وكذلك حامية املستوطنات اليهودية وساكنيها. وأيضا توفري حامية للمستوطنات الواقعة خارج حدود الدولة 

اليهودية وفق قرار التقسيم املشار إليه آنفا. وتعمل هذه الخطة عىل التصدي لجيش معاد شبه نظامي أو 

نظامي الذي يعمل من قواعد خارج حدود الدولة أو من قواعد موجودة داخلها».١٧ 

ووضعت املؤسسة العسكرية اليهودية مثانية مسارات لعمليات ميدانية عىل النحو التايل:

تحسني جهاز الدفاع الثابت بواسطة تحصني املستوطنات واالستيالء عىل مواقع حساسة.) ١

سد طرق أمام العدو ـ سيطرة عىل استحكامات عىل الطرقات، ونسف جسور وطرق بواسطة ألغام ) ٢

ومتفجرات أخرى. وُألقيت هذه املهام عىل جيش اُملشاة بالتعاون مع وحدات الصاعقة يف االحتياط 

العام وفقا لظروف امليدان.١٨ 

تطهري قرى عربية موجودة بالقرب من مستوطنات يهودية ـ أ) تطهري معتدل، أي تطهري قوة رشطة يف ) ٣

القرية أو بالقرب منها واستبدالها بقوة محصنة. ب) تطهري متوسط، أي إشعال حرائق واستيالء فعيل 

عىل عدد من املواقع. ج) تطهري تام، أي إبادة وإزالة قرى كاملة بعد طرد سكانها منها.

وطـــرد) ٤ الرســـمية  الحكوميـــة  الخدمـــات  عـــىل  الســـيطرة  ـ  املختلطـــة  املـــدن  يف  التمركـــز 

ـــة. ـــن املدين ـــدد م ـــزء مح ـــرب يف ج ـــن الع ـــى م ـــن يتبق ـــرص م ـــة، وح ـــق املختلط ـــن املناط ـــرب م  الع
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االستيالء عىل مراكز وقواعد رشطة وجيش بريطانية.) ٥

االستيالء عىل استحكامات واحتالل قرى عربية بهدف السيطرة عىل مفرتقات رئيسية يف البالد.) ٦

فرض حصار تام عىل مدن عربية.) ٧

عمليات احتالل يف أرايض العدو.) ٨

ضد  فلسطني  يف  للحرب  عربية  جيوش  دخول  احتامالت  مواجهة  كيفية  االعتبار  بعني  الخطة  أخذت 

املنظامت العسكرية اليهودية.

أما نقطة االنطالق يف هذه الخطة فهي انه حال الرشوع يف تنفيذها تكون القوات الربيطانية قد غادرت 

البالد متاًما. ولن تتواجد يف البالد قوة دولية ذات قدرة عىل التحرك. 

«ارتكزت الخطة (د) عىل الفرضية العامة التي تقول أن إخالء البالد كلها من القوات الربيطانية وتخليها 

عن السلطة ستجري مرة واحدة، بصورة أو بأخرى، ولهذا ستكون عملية تنفيذ الخطة بكامل تفاصيلها عبارة 

عن سلسلة متصلة وقطرية بداية من يوم معني. مقابل هذه الفرضية يجري عىل أرض الواقع تخل تدريجي 

عن السلطة وبعض ما هو وارد يف الخطة (د) اصبح بأيدينا وبعضه اآلخر ما زال بأيدي العدو».١٩ 

وجدير ذكره أن الخطة قد وضعت بتعاون عدد كبري من القواد العسكريني، حتى بلغ األمر بأنهم وضعوا 

تفاصيلها الدقيقة. فإضافة إىل ألوية الباملاح الثالثة تم التخطيط لتأسيس ستة ألوية أخرى:

اللواء األول ـ غوالين: مكون من خمس وحدات، تستند عىل فرق سالح مدرعات يف الجليل واملروج.

اللواء الثاين ـ كرميل: مكون من ثالث وحدات، تستند عىل سالح مدرعات يف حيفا وضواحيها.

الكسندروين: مكون من أربع وحدات، تستند عىل فرق من سالح املدرعات يف منطقة  ـ  الثالث  اللواء 

الشارون (الساحل الداخيل).

اللواء الرابع ـ كريايت: مكون من وحدتني، تستندان عىل فرق سالح املدرعات يف تل ابيب وضواحيها.

اللـــواء الخامـــس ـ غفعـــايت: مكـــون مـــن اربـــع وحـــدات، تســـتند عـــىل ســـالح املدرعـــات يف تـــل
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ابيب وجنوب جبال الخليل (يهودا).

اللواء السادس ـ عتصيوين: مكون من ثالث وحدات، تستند عىل سالح املدرعات يف القدس ومنطقتها.

نقطة الرشوع بتنفيذ مخطط عمليات هذه األلوية منوطة باإلعالن عن الخطة داليت. وواضح أن الخطة 

داليت هي عبارة عن مرحلة انتقالية ملنظمة الهاغاناه من تنظيم شبه نظامي إىل جيش دولة نظامي. وواضح 

أيضا أنه استنادا إىل ظروف امليدان مل يكن باإلمكان تطبيق الخطة بحذافريها، إمنا أُدخلت عليها تعديالت، 

أحيانا أساسية، وأحيانا طفيفة، ولكن واضح أكرث أن التعديالت كانت لصالح انتشار وتوزع القوات اليهودية يف 

مختلف املناطق العربية مع تنفيذ مسلسالت من القتل والنهب والتطهري العرقي، كام يشري إىل ذلك الباحث 

واملؤرخ ايالن بابه يف كتابه «التطهري العرقي يف فلسطني» يف الفصل السابع منه.(أنظر ُملحق يف آخر هذا 

الفصل لتفاصيل خطة أحد ألوية الجيش االرسائييل وفقا لخطة (د)).

وكانت أوسع عملية عسكرية نفذت ضمن الخطة داليت «حملة نحشون» لشق الطريق نحو القدس 

عىل يد قوة عسكرية أقرب إىل أن تكون نظامية يف تكوينها وقدرتها عىل تنفيذ خطوات الحملة، حيث كان 

الجنود اليهود مزودين بأسلحة رشاشة وبنادق حديثة وصلت للتو من تشيكوسلوفاكيا. وتم خالل عملية 

تنفيذ الحملة نقل كميات من املؤن واملواد الغذائية إىل الييشوف اليهودي يف القدس. وتعترب حملة نحشون 

اليهودية من أهم الحمالت، وتبعتها حملة هرئيل وكان هدفها األسايس  وفق قاموس املؤسسة العسكرية 

نقل قوافل مؤن عشية عيد الفصح العربي إىل القدس، ثم تبعته حمالت أخرى، منها ما نجح ومنها ما فشل.

الجيش االرسائييل  ثم  الهاغاناه  نفذتها  التي  العسكرية  الحربية/  العمليات  أو  الحمالت  تفاصيل  وهذه 

العامة  االركان  لهيئة  التابعة  العمليات  دائرة  ملفات  الواردة يف  لتفاصيلها  وفًقا  تأسيسه،  اإلعالن عن  بعد 

للجيش االرسائييل، وأردنا أن نبقيها بنفس أسامئها لنوضح أيًضا ُعمق التنظيم والتخطيط اُملسبق لعمليات 

عسكرية وتطهريية ستقوم بتنفيذها منظامت عسكرية ذات خربة كبرية وقدرة عىل التحرك وإدارة ساحة 

وهذا  عسكرية،  حملة  أو  عملية  كّل  عىل  أساًم  تطلق  أن  العسكرية  املؤسسة  قيادة  واختارت  املعركة. 

املنظامت  أن  ُيبنّي  هذا  اُملفّصل  عرضنا  فإن  أيًضا  وللتوضيح  ُمسبقة.  بصورة  له  مخطٌط  األمر  أن  دليل 

الفلسطينيني تهجري  مسؤولية  تتحمل  االرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  وبالتايل  الصهيونية  العسكرية 



١٤٦

وتحويلهم إىل الجئني:٢٠

حملة «هشمد»: نفذتها وحدة ٥٣ من لواء غفعايت يف ٣٠ آذار ١٩٤٨. أما الهدف اُملعلن للحملة ) ١

فكان تسديد رضبة لخطوط املواصالت العربية يف املنطقة الجنوبية من الساحل بني يبنة واسدود، وخاصة 

إلحاق هزمية بوحدة جيش االنقاذ املرابطة يف يبنة. وخالل تنفيذ الحملة قتلت قوات الهاغاناه أكرث من ثالثني 

من أهايل البلدتني من أطفال ونساء ورجال ُعّزل من السالح.  

٢) حملة «نحشون»: حملة عسكرية انطلقت يف الليلة بني ٥ و ٦ نيسان ١٩٤٨ وانتهت يف ١٥ منه. وكان 

بن  وكان  الغربية.  القدس  إىل  الرضورية  والطبية  الغذائية  املواد  لنقل  إمدادات  تأمني خط  الحملة  هدف 

غوريون قد شّدد عىل تركيز قوة عسكرية كبرية قوامها ١٥٠٠ جندي لتنفيذ هذه الحملة. ونوه بن غوريون 

عشية الحملة إىل أنه توجد ثالثة مراكز يف غاية األهمية بالنسبة للرؤية العسكرية التي يحملها ورشكاؤه يف 

الحرب، وهي تل ابيب وحيفا والقدس. ونوه أيضا أن «سقوط القدس بيد العرب عبارة عن رضبة شديدة 

للغاية للييشوف اليهودي»، لهذا أّرص عىل الرشوع بتنفيذ الحملة مهام كانت املخاطر والتحديات. ولتحقيق 

مركبات وتفاصيل الحملة كان من الرضوري االستيالء عىل مجموعة من القرى الفلسطينية عىل طول الطريق 

املؤدي إىل القدس بني مستعمريت حولدا وكريات عنافيم. وتوىل قيادة هذه الحملة قائد لواء غفعايت شمعون 

افيدان. واسم الحملة من التوراة نسبة إىل نحشون بن عمينداف، الشخصية االسطورية املتميزة بالبطولة، 

كام تصفه التوراة.٢١ 

أما تفاصيل الحملة فكانت عىل النحو التايل:

وحدة بقيادة حاييم السكوف رابطت عند مدخل خلدة. 

وحدة بقيادة يوسف طبنكني، رابطت بني باب الواد وكريات عنافيم.

ووحدة ثالثة بقيادة الداد اورباخ ـ افيدار، وهي لالحتياط.

لها سلسلة من  إليها، ووجهت  املؤدية  الشوارع  العربية وأغلقت  العسكرية من حولدا  القوة  انطلقت 

الرضبات. وتم احتالل القرية يف الليلة بني ٥ و ٦ نيسان. أما منطقة باب الواد ـ القسطل يف الطريق املؤدي 

إىل القدس فكان متميزا بكثري من املواجهات وبرزت مقاومة الفلسطينيني بقيادة عبد القادر الحسيني (بطل 

القسطل)، الذي استشهد يف الثامن من نيسان، ووقعت املنطقة برمتها بيد القوات اليهودية، التي نجحت يف 

شق الطريق نحو القدس الغربية.
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إال أن الحملة تعرضت إىل مواجهات عنيفة من قبل الجيش العريب (االردين) املرابط يف مناطق وأحياء 

نجحت  اليهودية،  القوات  لها  تعرضت  التي  الفشل  حاالت  من  بالرغم  ولكن  (العربية).  الرشقية  القدس 

منظمة الهاغاناه يف شق طريق لربط الييشوف اليهودي بخط االمدادات من الساحل إىل القدس. 

ومل تكتف الهاغاناه بتنفيذ هذه العمليات ضمن حملتها الكربى بل لجأت إىل شن سلسلة من الهجامت 

عىل مواقع واستحكامات عربية يف مناطق متفرقة يف القدس. ونفذت منظمة االرغون مجزرة دير ياسني يف 

التاسع من نيسان، وكان لهذه املجزرة أثر بالغ يف نفوس الفلسطينيني يف معظم املناطق الفلسطينية.   

٣) حملة «هرئيل»: نفذها لواء هرئيل، وكان هدفها األسايس نقل اإلمدادت من مؤن ومواد غذائية وطبية 

إىل القدس الغربية املحارصة واملطوقة من قبل الجيش العريب والثوار الفلسطينيني. وحدثت الحملة بني ١٥ 

و ٢١ نيسان ١٩٤٨. وتعترب استمرارا لحملة نحشون السابقة. وتم نقل أكرث من ٦٠٠ شاحنة إىل القدس عشية 

الفصح العربي.

 وكلفت منظمة الباملاح مبسؤولية شق الطريق الواصل إىل القدس. وتوىل اسحق رابني قيادة الحملة. أما 

الكتيبة الرابعة من الباملاح فتوىل قيادتها يوسف طبنكني وتركز نشاطها يف الشطر الرشقي للطريق، بينام تركز 

نشاط الكتيبة الخامسة بقيادة مناحيم روسك يف الشطر الغريب للطريق.

واحتلت الكتيبة الرابعة قرية رسيس العربية الواقعة عىل طريق القدس، وتم تهجري سكانها. وقاد بن 

عرشات  ضمت  القافلة  وألن  نيسان.   ٢١ يف  القدس  إىل  طريقها  يف  الشاحنات  من  قافلة  بنفسه  غوريون 

الشاحنات ذات التحرك البطيء الواحدة تلو األخرى، فإنها تعرضت إىل وابل من النريان من أسلحة الثوار 

أما  غوريون،  بن  فيها  وكان  للنريان،  تتعرض  مل  األمامية  الشاحنات  ولكن  لها.  تربصوا  الذي  الفلسطينيني 

الشاحنات الخلفية فتعرضت لصليات كثيفة من النريان.

أمر مجموعة من  (قرية عنب)، حيث  الكتيبة من موقعه يف كريات عنافيم  قيادة  رابني  وتابع اسحق 

املصفحات بالسري أمامها وإطالق املدفعية عىل  املقاومني الفلسطينيني عىل طول الطريق إىل القدس.

مـــن  بالرغـــم  القـــدس  إىل  القوافـــل  أن وصـــول  العســـكرية والسياســـية  املؤسســـة  اعتـــربت 

محارصتهـــا مـــن قبـــل  الفلســـطينيني خطـــوة مركزيـــة ذات دالالت مهمـــة عـــىل إرصار اليهـــود عـــىل 
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ـــة  ـــة وصناعـــة رواي ـــة اليهودي ـــاء الدول ـــة بن ـــري يف عملي ـــي لهـــم الـــيشء الكث ـــي تعن الوصـــول إىل القـــدس الت

ـــة. ـــة حديث ـــة يهودي بطول

استمرت  بها.  املحيطة  واملناطق  للقدس  الجانبية  األحياء  الحملة يف  «يبويس»: حصلت هذه  ٤) حملة 

لواء هرئيل.  بتنفيذها جنود من  وقام  أيار ١٩٤٨.  األول من  نيسان وحتى   ٢٢ الحملة من  عمليات هذه 

وتكونت من ثالث مراحل: أ) بدأت قوات الجيش االرسائييل بالخروج من القدس باتجاه حي شعفاط الواقع 

والنبي  أكسا  بيت  باتجاه  يهودية من مستوطنة موتسا  قوات  تقدمت  ذاته  الوقت  املدينة. ويف  يف شامل 

صموئيل، إال أنه بسبب شدة مقاومة الفلسطينيني انسحبت القوة العسكرية اليهودية من املنطقة. ب)  أما 

يف املرحلة الثانية فتقدم الجيش االرسائييل داخل املدينة واستوىل عىل حي الشيخ جّراح ومدرسة الرشطة. ج) 

ويف املرحلة الثالثة انطلقت فرق من الجنود اليهود من حي نايف شأنان العربي واستولوا عىل حي القطمون 

ودير القديس سمعان (سان سيمون). وحي مكور حاييم والكولونية االملانية والحارة اليونانية.

وانسحبت القوة العسكرية اليهودية من حي الشيخ جراح بناء عىل طلب من الجيش الربيطاين لكونهم 

خططوا خروج املندوب السامي ألن كنينغهام عرب الحي أثناء مغادرته املدينة. وجدير ذكره أن معارك قاسية 

وشديدة وقعت يف منطقة القدس، كان أشدها معركة دير القديس سمعان املشار إليها أعاله.

٥) حملة «حامتس»: هدف هذه الحملة احتالل مدينة يافا عىل يد ألوية الهاغاناه: الكسندروين وغفعايت 

وكريايت.

وكانت املؤسسة العسكرية اليهودية قد انتبهت إىل أن القرى الواقعة يف قضاء يافا وبالقرب من تل ابيب 

تشكل خطرا محدقا عىل املدينة (تل ابيب) وعىل طريق القدس. وكانت الحملة ُمعّدة الحتالل هذه القرى 

ثم يافا. ومن بني القرى التي اعتربتها املؤسسة العسكرية اليهودية خطرا: خريية، اليهودية، يازور، سلمة.

ووضعت خطة هجومية محكمة تكون بدايتها احتالل القرى املحيطة بيافا ثم تطويق يافا نفسها بعد ان 

تكون قد فقدت حامية القرى. وأدركت قيادة الهاغاناه أن إبقاء يافا مجردة من القرى املحيطة بها يضمن 

اليهودية خططت  العسكرية  القيادة  أن  آخر،  مبعنى  فيها.  الربيطاين  التواجد  أثناء  مبارشة  اقتحامها  عدم 

لتجريد يافا من كل إمكانية حامية لها وصوال إىل استسالمها. 



١٤٩

واندرجت هذه الرؤية مع ما تضمنته الخطة داليت، أي تطويق يافا وبالتايل بث الرعب يف نفوس سكانها، 

إىل أن تستسلم كلقمة سائغة. ولهذا ُعرفت الحملة بـ «بيعور حامتس» أي التنقية والتطهري استعدادا للفصح 

العربي القريب.

وكانت عصابة االتسيل قد نفذت سلسلة من الهجامت عىل حي «املنشية» يف يافا دون تنسيق مسبق مع 

الهاغاناه، ما أدى إىل ترك عرشات العائالت العربية ملنازلها ريثام تهدأ العاصفة، كام اعتقدوا حينها. وبالرغم 

من تواصل هجامت االتسل فإن أهايل يافا دافعوا عن مدينتهم دفاعا مستميتا، ووصلتهم مساعدات من 

عدد من القرى املجاورة. وبقيت الحالة عىل ما هي عليه حتى اضطرار من تبقى من أهاليها التوقيع عىل 

اتفاقية االستسالم يف ١٣ ايار ١٩٤٨.

وكانت فرقة من لواء الكسندروين قد طوقت يافا ابتداء من ٢٨ نيسان ١٩٤٨ بالرغم من وجود قوات 

بريطانيا فيها. ومتركزت هذه الفرقة يف مواقع ساعدتها عىل االستيالء عىل مشارف تل ابيب الرشقية والجنوبية. 

وكانت هذه الخطوة تهدف إىل فصل يافا عن بقية القرى املحيطة بها، كام ارشنا آنفا. وما أن بلغ شهر نيسان 

نهايته حتى متكنت قوات الهاغاناه من اقتحام املدينة وطرد زهاء ٧٠ الفا من سكانها الذين بقوا فيها ساعة 

استسالم حامية املدينة. 

رمزا  اليهود  اعتربه  ما  العربي،  الفصح  اسبوع  يافا يف  واالرهابية عىل  الهجومية  العمليات  ومتت معظم 

للتحرير واالستقالل.

٦) حملة «يفتاح»: جرت هذه الحملة بني ٢٨ نيسان و ٢٩ أيار ١٩٤٨. ومنطقة تنفيذ الحملة يف الجليل 

الرشقي. وقامت بتنفيذ الحملة منظمة الهاغاناه بواسطة كتيبتني من الباملاح وكتيبة مشاة بقيادة يغآل ألون.

أما أهداف الحملة كام رسمتها القيادة العسكرية فكانت: احتالل الجليل األعىل والرشقي مبا فيه صفد. 

الثوار  كافة  من  الجليل  مناطق  وتطهري  الرئيسية.  الطرق  عرب  صفد  إىل  امدادات  وصول  دون  والحيلولة 

الفلسطينيني واملتطوعني العرب الذين وصلوا إىل فلسطني لنجدة إخوانهم.
أما مصدر اسم الحملة «يفتاح» فنسبة إىل الحروف األوىل السم قائدها: يغآل فايكفيتش تل حاي.٢٢

ـــا فشـــلت،  ـــي يوشـــع يف ١٧ نيســـان إال أنه ـــز رشطـــة النب ـــالل مرك ـــة الحت ـــة األوىل موجه ـــت العملي وكان

ــاه فكانـــت ــا الهاغانـ ــة التـــي نفذتهـ ــة الثالثـ ــا العمليـ ــان. امـ ــلة يف ٢٠ نيسـ ــة فاشـ ــة ثانيـ ثـــم محاولـ



١٥٠

ـــمية  ـــة رس ـــخ بداي ـــذا التاري ـــرب ه ـــك يعت ـــان، لذل ـــا) يف ٢٨ نيس ـــة (روش بين ـــة الجاعون ـــز رشط ـــالل مرك احت

ـــة.  ـــذ الحمل لتنفي

وقامت خلية من الباملاح يف الثالثني من نيسان باقتحام الحي اليهودي يف مدينة صفد بقيادة العاد بيلد. 

ووقعت معارك قاسية بني الثوار واملتطوعني من اهايل صفد وبني املهاجمني اليهود، بالرغم من أن العرب 

أخرى  إىل  بيت ومن حارة  إىل  بيت  معا. وتحولت معارك صفد من  قرون  املدينة عدة  عاشوا يف  واليهود 

وقتل عدد كبري من الجانبني. ووصلت قوة من جنود الهاغاناه إىل قلعة صفد واحتلتها، ما أدى إىل انسحاب 

املقاومني العرب إىل خارج املدينة. ورشعت قوات الباملاح بطرد جامعي للعائالت العربية الصفدية من صفد 

ومن مرج الحولة عند منحدرات صفد ذاتها. ومل يقم أحد من أهايل صفد اليهود بحامية جريانهم وأصدقائهم 

العرب ابناء مدينتهم املشرتكة.٢٣      

وعني  بريية  مقدمتها  ويف  بصفد  املحيطة  القرى  من  مجموعة  احتلت  قد  الهاغاناه  من  قوات  وكانت 

زيتون.٢٤ ونفذت يف األخرية مذبحة بشعة للغاية، حتى أنها قتلت من احتمى يف الوادي املجاور للقرية.٢٥ 

وللحيلولة دون وصول ذخرية وامدادات إىل صفد وسواها من القرى والبلدات العربية املحيطة بها قامت 

فرق من الباملاح بنسف جرس نهر الليطاين وجرس آخر عىل رافد البانياس وجرس بنات يعقوب الشهري تاريخيا 

وعدد من القواعد العسكرية السورية يف منطقة البانياس.

ويف أعقاب احتالل صفد وتطهريها من سكانها العرب احتلت الهاغاناه مركز الرشطة يف النبي يوشع،٢٦ 

والذي شكل نقطة اسرتاتيجية يف استمرار احتالل بقية قرى وبلدات مرج الحولة وتطهريه من سكانه العرب 

بواسطة طردهم إىل املناطق السورية يف هضبة الجوالن.

وإلنجاز السيطرة اليهودية عىل روافد نهر األردن الجبيل، تابعت فرق من الهاغاناه زحفها باتجاه املطلة 

عند نقطة الحدود مع لبنان. وهناك اقتحمت بلدة املالكية الحدودية وطردت سكانها واقامت مركزا عسكريا 

فيها. 

وعند تقييم الحملة بكاملها أعلن بن غوريون أنها مل تتكلل بالنجاح التام وفق ما ُخطط لها. لهذا تم نقل 

كتائب الباملاح إىل قطاع اللطرون بقيادة يغآل ألون، والبدء بحملة حملت اسم «حملة داين».

وســـعى بـــن غوريـــون إىل إنشـــاء قـــوة عســـكرية باســـم «كتيبـــة عوديـــد» لتوفـــري حاميـــة للقـــرى
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والبلدات التي تم احتاللها من العرب يك ال يعود العرب إليها. وتشكلت هذه الكتيبة من سكان املستوطنات 

قوة  بتشكيل  الفلسطينيون  قام  الكتيبة  هذه  تكوين  وخالل  فلسطني.  من  الشاملية  املنطقة  يف  اليهودية 

عسكرية مدعومة من قوات جيش االنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي بهدف إعادة السيطرة عىل الطرق والقرى 

التي فقدها الفلسطينيون يف هجامت القوات اليهودية. وبدأت فرق جيش االنقاذ يف تنظيم نفسها يف الفرتة 

الواقعة بني شهري حزيران وترشين األول ١٩٤٨. وعندها قررت القيادة العسكرية للهاغاناه تشكيل حملة 

حريام إلخضاع الجليل يف شهر ترشين األول. وأرسلت ابتداء من ترشين األول فرق من الجيش االرسائييل 

الستكامل احتالل الجليل األعىل والرشقي (مبا تبقى فيه من قرى وبلدات ومواقع) ومواجهة جيش االنقاذ 

بقوة عنيفة للغاية.

العام ١٩٤٨  الهاغاناه خالل معارك  نفذتها  (املكنسة):٢٧  عبارة عن حملة جانبية  «مطاطه»  ٧) حملة 

ضمن حملة يفتاح يف ٣-٤ ايار وهدفت إىل تطهري كامل للمنطقة املمتدة بني شاميل كيبوتس كنريت ومرج 

الحولة حتى الجاعونة (روش بينا)، وطريق طربيا ـ املطلة، حتى نهر األردن. أي كنس القرى العربية بكاملها 

من هذه املنطقة لتبقى يهودية رصفة وتامة عىل طول امتداد نهر األردن الجبيل الذي يشكل الحدود الدولية 

بني فلسطني وسورية.

ورأت القيادة العسكرية اليهودية أن نجاح هذه الحملة يضمن تواصال جغرافيا للمواصالت والنقل بني 

كافة أجزاء الجليل دون الحاجة إىل تأمني قوافل حراسة للمسافرين اليهود. وجراء احتالل املنطقة املشار إليها 

أعاله ضمنت القيادة العسكرية عدم محاولة من بقي من العرب يف املنطقة التعاون مع سورية ونيل السالح.

حملة «مكايب»: كان أبرز هدف لهذه الحملة وفق ما رأته املؤسسة العسكرية اليهودية احتالل ) ٩

ممر القدس واللطرون. الهدف األخري يضمن تواصال جغرافيا بني الساحل اليهودي وبني القدس. ومن جهة 

أخرى يعترب نقطة اسرتاتيجية مهمة للغاية يف كل تشكيل امني وعسكري للمنطقة.

استمرت الحملة من ٨ ـ ١٨ ايار ١٩٤٨، وقامت بتنفيذها فرق من لواء هرئيل التابع للهاغاناه.

ــود  ــني اليه ــن املحارب ــوات م ــة ق ــت يف البداي ــيتني: (أ) انطلق ــني رئيس ــة إىل مرحلت ــمت الحمل وُقس

مــن كيبوتــس معليــه هحميشــا وقــوات أخــرى مــن نــايف ايــالن. واحتلــت القــوات اليهوديــة قريــة بيــت 

ــس ــن كيبوت ــرى م ــة أخ ــكرية يهودي ــوة عس ــت ق ــواد. وانطلق ــاب ال ــة ب ــت منطق ــى بلغ ــري حت محس
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حولــدا الحتــالل قريــة ديــر محيــي الديــن، حتــى أطــراف معســكر اللطــرون. (ب) انطلقــت قــوات محاربــة 

يهوديــة مــن كيبوتــس حولــدا باتجــاه قريــة ديــر أيــوب رشقــي اللطــرون، وتــم احتــالل اللطــرون ضمــن 

ــل  ــن اللطــرون لنق ــا م ــة رأت رضورة االنســحاب مؤقت ــادة العســكرية اليهودي ــة، إال أن القي هــذه املرحل

قواتهــا إىل النقــب بســبب اشــتداد املعــارك فيــه.

وسميت الحملة هكذا نسبة إىل أحد قادة الباملاح الكبار «مكايب موترسي ـ ماين» الذي قتل أثناء املعارك 

يف هذه املنطقة.

حملة «كيتور»: عملية عسكرية قامت بها الهاغاناه يف الرابع من آذار ١٩٤٨ بذريعة تأمني الحامية ) ١٠

ملستوطنتي مزكريت باتيا وجديرا من هجامت الثوار الفلسطينيني من قريتي عقري وقطرة املجاورتني. وتعترب 

هذه العملية جزءا من حملة أوسع حملت اسم «باراك».

حملة «يوفال»: قامت بها فرق من لواء الكسندروين يف التاسع من ايار ١٩٤٨. أما هدفها املعلن ) ١١

فكان متويه العدو يف قطاع معارك مشامر هعيمك. ونجحت هذه الفرق يف احتالل قرية كفر قرع يف وادي 

عارة. إال أنها واجهت مقاومة عنيفة وشديدة من قبل الثوار وأهايل القرية الذين دافعوا عنها ببسالة، ما أجرب 

املعتدين عىل االنسحاب الفوري بعد أن تكبدوا خسائر فادحة يف األرواح.

كامل ) ١٢ تطهري  إىل  لواء غفعايت. وهدفت  بها  قام  النطاق  واسعة  «باراك»: عملية عسكرية  ٍحملة 

ملنطقة قرية بشيت (ُأقيمت عىل أراضيها مستوطنة «عرست»). ونفذت العملية بني ١٠ و ١٥ أيار ١٩٤٨. 

وضمنها متت عملية احتالل قرى باطن الرشقية واملغار، ونسف جرس اسدود إليقاف زحف الجيش املرصي. 

واحتلت ايضا قرية برقة القريبة من هذا الجرس، وسوافري الرشقية وسوافري الغربية وقبيبة وزرنوقة القريبة 

من مستوطنة رحوبوت، وتم تهجري سكان القرى املشار إليها باتجاه غزة. 

كتيبة ) ١٣ انطلقت  إذ  بيسان.  غور  احتالل  إىل  الحملة  هذه  خطة  هدفت  «جدعون»:  حملة 

«جدعون»(الكتيبة الثالثة عرشة) يف لواء غوالين بقيادة ابراهام يايف الحتالل املدينة والقرى العربية املحيطة 

بها. وأوكلت إىل هذه الكتيبة مهمة اإلرساع يف احتالل املنطقة قبل موعد انسحاب القوات الربيطانية منها 

وقبل دخول الجيوش العربية. وشملت الخطة تنفيذ هجوم عىل مقر الرشطة ومعسكر حرس الحدود الواقع 

بالقرب من محطة القطار يف املدينة وتل حوسان القريب. وكانت حكومة االنتداب الربيطاين قد أعلنت سابقا 

أن املعسكر سيسلم إىل اليهود، أما مركز الرشطة فسيسلم للعرب. وملا غادر االنكليز املنطقة يف ٢٨ نيسان 
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١٩٤٨ قامت كتيبة جدعون باالستيالء عىل املعسكر ثم عىل محطة القطار. وللحيلولة دون بقاء مركز الرشطة 

بيد العرب انطلقت فرقة عسكرية من كيبوتس عني هنتسيف واحتلت قريتي األرشفية وفرونة الواقعتني 

اىل الجنوب من بيسان. ثم صدر القرار باحتالل تل حوسان (تل بيسان) الهميته االسرتاتيجية وارشافه عىل 

املدينة واملناطق املحيطة بها. ومتكنت الكتيبة من احتالل التل يف نصف ساعة يف الحادي عرش من ايار بعد 

أن دكته بالقذائف. 

ووافق اهايل ووجهاء بيسان عىل تسليم مدينتهم إىل الكتيبة اليهودية املعتدية بعد أن تأكد لهم انه مل 

يعد باستطاعتهم مواجهة الهجوم العنيف الذي نفذته. وكان قائد الكتيبة ابراهام يايف قد طلب إحضار كمية 

للمدافع املوجودة فوق  الكبري  بالعدد  الحديدية ووضعها عىل تل بيسان اليهام اهايل بيسان  من املواسري 

التل لترسيع عملية التوقيع عىل االستسالم. واقتحمت وحدات كتيبة جدعون مدينة بيسان يف الثالث عرش 

من أيار ١٩٤٨ ورفعت العلم االرسائييل فوق مركز الرشطة. وأجرت كتيبة جدعون تفتيشا واسع النطاق يف 

املدينة للبحث عن اسلحة وذخرية، ويف أعقاب هذه الخطوة قاموا بطرد كافة السكان واالستيالء عىل بيوتهم 

وممتلكاتهم ومؤنهم.

حملة «بن عامي»: تعترب هذه الحملة جزءا مركزيا من الخطة داليت والتي كان هدفها تكوين ) ١٤

تواصل جغرايف ميداين بني مناطق شاميل فلسطني ومناطق املركز. وتوىل لواء كرميل تنفيذ الحملة التي تحمل 

اسم «عامي فحرت». وقاد العملية قائد اللواء مويش كرمل. وكان محور الحملة احتالل مدينة عكا، وبالتايل 

الجهة  اللواء هجامت عىل عكا من  اللبنانية. ونفذت فرق هذا  الحدود  باتجاه  الشامل  الطريق نحو  شق 

ايار ١٩٤٨، وأجرب وجهاء من عكا  السابع عرش من  املدينة يف  احتالل  الرشقية، ومتكنت من  ثم  الجنوبية 

التوقيع عىل وثيقة االستسالم. وتم طرد آالف العائالت العربية من عكا مبن فيها عائالت كانت قد وصلت 

عكا من حيفا هربا من عمليات القتل والتطهري التي نفذتها الهاغاناه هناك.

حملة «مدينا»: هي الحملة العسكرية التي قامت بها منظمة الهاغاناه بالقرب من مستوطنة كفار ) ١٥

سابا. وكانت ذريعتها أن أهايل القرى الفلسطينية كفار سابا وبيار عدس وقلقيلية يتعرضون ألهايل املستوطنة 

اليهودية ما دب الفزع والخوف يف قلوب سكانها. واعتربت قيادة الهاغاناه ان قرية كفار سابا العربية تشكل 

خطرا كبريا عىل أمن املستوطنات اليهودية يف املنطقة لكون أهاليها والقرى األخرى ميلكون كمية كبرية من 

السالح، وحصلوا عىل املزيد منه من جيش االنقاذ. وادعت الهاغاناه أن أهايل القرية الفلسطينية مل يتوقفوا 
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يوما عن التعرض لليهود يف بياراتهم وحقولهم ويف أراضيهم. باملقابل رأى الفلسطينيون أن االستيطان اليهودي 

يف منطقتهم يسلبهم حقهم الطبيعي يف العيش الكريم وبأمان بعد تعرضهم لسلسلة من العمليات االرهابية 

من قبل العصابات اليهودية املسلحة. فقامت قيادة لواء الكسندروين٢٨ بتحديد تاريخ ١٣ ايار ١٩٤٨، أي يوم 

واحد قبل االعالن عن اقامة ارسائيل، بالهجوم عىل القرية. وكلفت الكتيبة ٣٣ بتنفيذ الخطة بعد ان متت 

عمليات استكشاف للقرية ومواقعها االسرتاتيجية املركزية يف املنطقة. 

احتلتها  ساعتني  وخالل  ايار  من  عرش  الثالث  ظهرية  القرية  عىل  بالهجوم  املذكورة  الكتيبة  وقامت    

وطردت سكانها من بيوتهم واستولت عىل أرايض القرية وممتلكات أهاليها. ووقعت سلسلة من االشتباكات 

العنيفة بني الكتيبة اليهودية وبني فرق من مقاتيل القرية واملقاتلني الفلسطينيني الذين حرضوا من قلقيلية 

ملساعدة اهايل قرية كفار سابا العربية ملواجهة الهجوم اليهودي. وحاولت فرق من الجيش العريب االردين، 

استعادة السيطرة عىل القرية، إال أنها باءت بالفشل. وتكبدت كتيبة ٣٣ خسائر فادحة يف األرواح جراء هذه 

االشتباكات.  

  وانطلقت يف الوقت ذاته الذي نفذ فيه الهجوم عىل كفار سابا الفلسطينية قوة يهودية باتجاه قرية 

املقاتلني  من  كبرية  مجموعات  الطرية  قرية  يف  وانترشت  منها.  مساعدات  خروج  دون  للحيلولة  الطرية 

الفلسطينيني ومن جيش االنقاذ. وساد االعتقاد لدى قيادة الكتيبة اليهودية ان قرية الطرية فارغة من سكانها 

بسبب الهدوء الذي شابها، فتقدمت الكتيبة نحو مركز القرية اال انها تعرضت لهجوم، الحقت بها خسائر 

كبرية للغاية. ومل تتمكن قوات الكتيبة من اخراج جثث قتالها من قرية الطرية اال بعد تدخل الصليب االحمر 

الدويل. وتصدت قوات من مقاومي الطرية وبعض القرى القريبة منها لهجامت كتيبة الكسندروين ومنعتها 

من دخول القرية. إال أن قوات الكتيبة كانت قد انجزت احتالل املنطقة الرشقية من ارايض الطرية.٢٩ وحاولت 

فرق من الكتيبة تلغيم طرقات وجسور قلقيلية وطولكرم يف محاولة منها ملنع وصول امدادات اىل قرى كفار 

سابا وبيار عدس، إال أنها منيت بفشل ذريع. وبالرغم من احتالل مساحات من مناطق قلقيلية وطولكرم 

وأرايض القرى القريبة منها إال أن قوة املقاتلني الفلسطينيني والجيش العريب والعراقي ساهمت يف التصدي 

للمحاوالت املستمرة من الكتيبة.

الرابــع ) ١٦ واالتســل يف  الهاغانــاه  مــن  فــرق  نفذتهــا  «كيلشــون»: عمليــات حربيــة  حملــة 

للقــدس،  اليهوديــة  األحيــاء  احتــالل  ورائهــا  مــن  املركــزي  الهــدف  وكان   .١٩٤٨ ايــار  مــن  عــرش 
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ــوات  ــت الق ــة. وكان ــدس الغربي ــىل الق ــة ع ــة كامل ــيطرة يهودي ــني س ــة لتأم ــي الطالبي ــا ح ويف مقدمته

الربيطانيــة قــد ســحبت جنودهــا وموظفيهــا مــن القــدس يف الرابــع عــرش مــن ايــار كــام كانــت قــد قــررت 

ســابقا. وكانــت اطــراف بريطانيــة قــد اعلمــت اليهــود عــن خطــة االنســحاب مــن القــدس مســبقا مــام هيــأ 

الطريــق أمــام القيــادات اليهوديــة يف الهاغانــاه واالتســيل لتخطيــط عمليــة الســيطرة عــىل األحيــاء املشــار 

ــم تحركــت هــذه  ــر الرشطــة يف املســكوبية ث ــت مق ــة واحتل ــوات يهودي ــا ســابقا. وحــاال تحركــت ق اليه

القــوات واحتلــت كنيســة النوتــردام ومحيطهــا مقابــل البــاب الجديــد، ثــم احتلــت الكولونيــة االمريكيــة 

والشــيخ جــراح والطالبيــة والكولونيــة االملانيــة والبقعــة وتلبيــوت. ووقعــت معــارك شــديدة وقاســية بــني 

القــوات اليهوديــة املهاجمــة وبــني الجيــش العــريب.

حملة «منال»: إحدى العمليات العسكرية التي قامت بها قوات من الجيش االرسائييل يف الثالث ) ١٧

والعرشين من ايار ١٩٤٨. إذ قامت قوة من لواء الكسندروين باحتالل قرية الطنطورة الواقعة اىل الجنوب 

من حيفا، ونفذت فيها مجازر رهيبة راح ضحيتها العرشات من أهايل القرية. وتم تهجري من بقي من االهايل 

واالستيالء عىل ممتلكاتهم. وكانت ذريعة الجيش االرسائييل أن ميناء الطنطورة (وهو ميناء صيادين بسيط) 

فرق  انطلقت  ومنه  وذخائر  اسلحة  اليه  لبنان، حيث وصلت  مع  للتواصل  األخرية  العربية  القاعدة  شكل 
املقاتلني الفدائيني العرتاض القوافل والشاحنات التي تسري عىل طريق حيفا ـ يافا.٣٠

حملة «بن نون»: حملة عسكرية نفذتها قوة من الجيش االرسائييل بني الرابع والعرشين من ايار ) ١٨

والثالثني منه. وكان الهدف املركزي من وراء هذه الحملة االستيالء عىل طريق اللطرون ـ باب الواد لتأمني 

حركة النقل إىل القدس. ومل تنجح قوات الجيش االرسائييل يف تحقيق نرص أو تفوق يف هذه الحملة يف مرحلتها 

االوىل. وكانت قوة من الجيش العريب قد استولت عىل قلعة الرشطة يف اللطرون يف الثامن عرش من ايار، وبسط 

الجيش العريب سيطرته عىل املنطقة برمتها. واقامت القيادة العامة للجيش االرسائييل كتيبة رقم ٧ خصيصا 

لتنفيذ العملية العسكرية يف هذه املنطقة. وتكونت الكتيبة من كتيبة ٣٢ يف لواء الكسندروين. وجمعت 

كميات من السالح من فرق وكتائب سابقة يف الهاغاناه. وأرص بن غوريون عىل احتالل (تحرير باالصطالحية 

اليهوديةـ  الصهيونية) القدس ملا تحمل هذه املدينة من رمزية قومية وايديولوجية ودينية لليهود يف فلسطني 

والعامل. وتم وضع خطة تفصيلية لتنفيذ العملية. وأرشف عليها بن غوريون نفسه. وباملقابل جهز الجيش العريب 

قواته جيدا. وكانت قيادته قد متكنت من جمع معلومات استخبارية كافية ملعرفة أسس تحركات الجيش 
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االرسائييل يف منطقة اللطرون. وانتظر جنود الجيش االردين وصول الجنود االرسائيليني،  وتعرضت القوات 

اليهودية املهاجمة إىل صليات ورشقات كثيفة من اسلحته. وساندت الجيش العريب طائرات عراقية قصفت 

اليهودية من مواقعها لحقتها قوات عربية وكبدتها  القوات  انسحبت  اليهودية. وملا  القوات  انتشار  مواقع 

التي تكبدتها قوات  الخسائر  العريب حجم  الجيش  خسائر فادحة يف األرواح واملعدات. وملا أدركت قيادة 

الجيش االرسائييل انطلقت نحو تحرير بعض األحياء واملناطق يف القدس، منها حارة اليهود التي سيطرت 

الحكومة  بن غوريون رئيس  قرر  الوضع  وإزاء هذا  املكرب.  الجيش االرسائييل، وجبل  عليها سابقا قوة من 

االرسائيلية ووزير دفاعها شق الطريق نحو القدس بأي مثن، وعني دافيد مركوس قائدا أعىل لجبهة القدس 

ووضع تحت ترصفه الوية عتصيوين وهرئيل وشيفاع.   

اللطرون  قرية  واسعة عىل  عملية هجوم  ونفذت  والذخرية.  السالح  من  هائلة  كميات  االلوية   وتلقت 

وحاولت  اللطرون،  معسكر  يف  العريب  الجيش  وبني  االرسائييل  الجيش  بني  ومريرة  قاسية  معركة  ووقعت 

مدرعات وآليات ثقيلة تابعة للجيش االرسائييل  اقتحام املعسكر ومركز الرشطة فيه إال أنها هزمت مرات 

كثرية. واستخدمت القوات االرسائيلية املهاجمة اسلحة ثقيلة وألغاما وقذائف نارية حارقة يف هذه املعركة. 

قيادة  قررت  وحينها  الحربية.  واملعدات  االرواح  يف  الخسائر  من  كبرية  سلسلة  املهاجمة  الفرق  وتكبدت 

الباملاح  املعركة سحب قواتها وإعالم بن غوريون بفشلها، ما أدى إىل فورة غضب شديدة من قبل جنود 

الذين شاركوا يف سالح املدرعات يف هذه املعركة، وارسلوا رسالة اىل رئيس هيئة االركان العامة مطالبني اياه 

بالتحقيق يف أسباب هذا الفشل، ورضورة إعادة تنظيم الكتيبة تحت قيادة وتوجيه هيئة الباملاح. وبالرغم 

من هذا الفشل الذريع الذي لحق بالقوات االرسائيلية املهاجمة يف منطقة اللطرون وعدم نجاحها يف شق 

طريقها اىل القدس، إال أن قوات أخرى من الجيش االرسائييل شقت طريق بورما، وهي طريق بديلة متجهة 
اىل القدس.٣١

حملة «ايرز»: وهي الحملة العسكرية التي توىل قيادتها لواء غوالين، وهدفها احتالل قرى عند ) ١٩

جبال الجلبواع ووادي عارة متهيدا لحملة احتالل مدينة جنني. 

ــني  ــص املزارع ــني يقن ــة زرع ــط يف قري ــاذ املراب ــش االنق ــيل ان جي ــش االرسائي ــادة الجي ــت قي وتذرع

ــوة  ــلت ق ــان. وفش ــة ـ بيس ــق العفول ــىل طري ــر ع ــن عام ــرج اب ــتوطناتهم يف م ــول مس ــود يف حق اليه

مــن الباملــاح يف الثالــث والعرشيــن مــن نيســان يف احتــالل القريــة. ولكــن كتيبــة رقــم ١٣ (كتيبــة 

غدعــون) يف لــواء غــوالين متكنــت مــن االســتيالء عــىل القريــة وقامــت بنســف منازلهــا. وتابعــت
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قــوات هــذه الكتيبــة تحركهــا باتجــاه قــرى نوريــس واملــزار وعربونــة، حيــث تــم تهجــري أهلهــا بالكامــل 

ــرى  ــري ق ــوالين بتطه ــواء غ ــن ل ــوات م ــار ١٩٤٨ ق ــهر اي ــة ش ــه، أي يف نهاي ــت ذات ــت يف الوق ــا. وقام منه
ــني.٣٢ ــة نحــو وادي عــارة وجن ــدو مــام ســهل تحــرك القــوات االرسائيلي اللجــون ومجي

حزيران ) ٢٠ من  االول  بني   ، والنقب  غفعايت  لواءا  تنفيذها  توىل  عسكرية  حملة  «پلشت»:  حملة 

والثالث منه، لصد تقدم الجيش املرصي عىل الساحل شاميل غزة.

وكان الجيش املرصي قد نجح يف التقدم شاميل مجدل عسقالن ووجهته بلدة اسدود. وملا تيرس للقوات 

املرصية التقدم برسعة، اصبحت وجهته كام تدعي قيادات الجيش االرسائييل تل ابيب. ونجح شمعون افيدان 

قائد لواء غفعايت من اقناع رئيس شعبة العمليات يف الجيش يغآل يدين برضورة قصف القوات املرصية من 

الجو. وكان سالح الجو االرسائييل قد تسلم لتوه عددا من الطائرات الحربية من صناعة تشيكية من نوع 

«أفيا ١٩٩». واقلعت الطائرات وعىل منت كل واحدة ٧٠ كيلوغراما من املتفجرات اضافة اىل مدفعني رشاشني. 

ومتكنت مدفعية الجيش املرصي من اسقاط طائرتني من بني الطائرات االربع املهاجمة.     

واّرصت قيادة الجيش االرسائييل عىل تسديد رضبة قوية للجيش املرصي من ثالث جهات: من الشامل 

ومن املركز بالقرب من اسدود ومن الجنوب من اسدود ذاتها. وتكبدت فرق كاملة من الجيش االرسائييل 

خسائر فادحة يف االرواح واملعدات، ما أدى إىل انسحاب بعضها من مواقع متركزها. 

ويعترب املحللون العسكريون ان هذه الحملة باءت بالفشل الذريع، وذلك لعدم قدرة القيادة االرسائيلية 

عىل تحقيق هجوم مباغت. وكذلك قّلة عدد الجنود املهاجمني مقارنة مع القوات املرصية. 

حملة «اسحق»: أساس هذه الحملة محاولة احتالل مدينة جنني ومنطقتها. وتوىل تنفيذها لواءا ) ٢١

كرميل وغوالين. وانطلقت الحملة يف االول من حزيران ١٩٤٨ باتجاه قرى عرانة والجلمة ومقيبلة عند مشارف 

مدينة جنني. وكلفت قوة من غوالين باقتحام املدينة وتطهريها من سكانها. بينام كلفت فرق من لواء كرميل 
بشق الطريق املؤدية اىل جنني وتطهريها من املقاتلني الفلسطينيني والعرب املوجودين فيها للدفاع عنها.٣٣

بالســيطرة عــىل مواقــع   نحــو جنــني، متثــل  تقدمــا يف مســارها  القــوات االرسائيليــة  وحققــت 

ــني  ــام جن ــني يف اقتح ــن املهاجم ــوة م ــت ق ــك نجح ــا. وكذل ــة له ــق املؤدي ــىل الطري ــة ع ــة ومهم مركزي

والتوغــل فيهــا حتــى مركــز الرشطــة يف وســط املدينــة واحتلتــه. ولكــن تحــوال مفاجئــا وقــع، مل
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تحســب القيــادة االرسائيليــة حســابه، إذ قامــت قــوة عراقيــة بقصــف مكثــف مــن مدفعيتهــا ومــن طائراتها 

ــة والحقــت بهــا خســائر فادحــة وأرغمتهــا عــىل االنســحاب الفــوري مــن جنــني  عــىل القــوات االرسائيلي

ومــن املناطــق املحيطــة بهــا. وهكــذا كان مصــري هــذه الحملــة الفشــل العســكري واالســتخبارايت.

حملة «يورام»: هدفها القيام مبحاولة للمرة الثالثة الحتالل اللطرون وشق الطريق نحو القدس. ) ٢٢

واشرتكت فيها الكتيبة الخامسة من لواء هرئيل والكتيبة الثالثة من لواء يفتاح. ونفذت الحملة يف الليلة بني 

الثامن والتاسع من حزيران، إال ان القوات املهاجمة تعرضت اىل نريان كثيفة من جهة مواقع الجيش العريب 

األردين املرابط يف محيط اللطرون. وهكذا كان مصري هذه الحملة الفشل.

من ) ٢٣ الجنوبية  الجبهة  عىل  والنقب  غفعايت  لواءا  تنفيذها  توىل  عسكرية  حملة  «النفار»:  حملة 

فلسطني. ووقعت بني التاسع من متوز والثامن عرش منه. وفورا بعد انتهاء مدة الهدنة االوىل جهز الطرفان 

السيطرة عىل موقعي حليقات وكوكبا  الجيش املرصي بسط  للبدء بهجوم عسكري. وكانت خطة  قواتهام 

بهدف تشديد الحصار عىل النقب والرشوع حاال بهجوم كبري عىل طريق جولسـ  بيت داراس وعىل بيت عفة 

وعبديس، أي: خطة ملقط أو مقص ملحارصة املستوطنات اليهودية يف املنطقة ومن ابرزها مستوطنة «نجبا». 

أما خطة الجيش االرسائييل فكانت فك الحصار عن هذه املستوطنة ومناطق أخرى يف النقب، واحتالل مركز 

رشطة عراق سويدان. وتولت فرق من لواء غفعايت احتالل القرى: عراق سويدان وعفة وعبديس وتل الصايف. 

وشاركت فرق عسكرية من الجيشني السعودي والسوداين يف مواجهة هجامت الجيش االرسائييل. ومتكنت 

املوقعني،  عىل  وسيطرت  وكوكبا  حليقات  باتجاه  تقدمها  واصلت  ثم  الهجامت،  صد  من  املرصية  القوات 

ثم وجهوا قوة اىل بيت داراس لكنهم ـ أي املرصيني ـ اصطدموا بقوة من لواء غفعايت حالت دون تقدمه. 

اىل  الوصول  املرصية  القوات  حاولت  نهايتها  ويف  ايام،  اربعة  الطرفني  بني  الشديدة  املواجهات  واستمرت 

مستوطنة نجبا، ونجحت يف السيطرة عىل اطرافها بعد تكبيد القوات االرسائيلية خسائر يف االرواح. واعرتفت 

القيادة العسكرية االرسائيلية بفشلها يف هذه الحملة، ولكن من املالحظ انها حولت توجهها بعد الحملة من 

الدفاع اىل الهجوم.

حملــة «بــروش»: حملــة عســكرية بــني التاســع مــن متــوز والثامــن عــرش منــه الحتــالل ) ٢٤

نهــر االردن الجبــيل ومــرج الحولــة يف شــاميل فلســطني. وشــاركت يف تنفيــذ خطــة الهجــوم قــوات 
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ــة  ــة الحول ــول اىل منطق ــة الوص ــكرية االرسائيلي ــادة العس ــدف القي ــد. وكان ه ــيل وعودي ــوايئ كرم ــن ل م

والســيطرة عــىل جــرس بنــات يعقــوب ملــا لــه مــن أهميــة اســرتاتيجية كبــرية. انطلقــت القــوات االرسائيليــة 

ــت  ــا تعرض ــم، إال أنه ــاحار ومحانايي ــت هش ــال واييل ــود همع ــا ويس ــتوطنات حولت ــن مس ــة م املهاجم

لقصــف شــديد مــن القــوات الســورية املرابطــة يف املنطقــة. واســتخدمت القــوات الســورية مدافــع رشاشــة 

وطائــرات لقصــف املواقــع االرسائيليــة والفــرق العســكرية التــي تحركــت باتجــاه جــرس بنــات يعقــوب. 

وتكبــدت القــوات االرسائيليــة خســائر كبــرية اعرتفــت القيــادة انهــا بلغــت قرابــة ٩٥ جنديــا، وهــذا كان 

أكــرب عــدد تخــرسه قواتهــا يف معركــة واحــدة. 

األعىل ) ٢٥ الجليل  منطقة  يف  وغوالين  وكرميل  شيفاع  الوية  نفذتها  «ديكل»: حملة عسكرية  حملة 

واألسفل. واستمرت من التاسع من متوز وحتى الثامن عرش منه. وكانت وجهة تحرك االلوية نحو شفاعمرو 

ثم احتالل القرى املحيطة بها وصوالً اىل النارصة. وتم تهجري عرشات القرى العربية الفلسطينية املحيطة بها 

ويف مقدمتها قرية صفورية التي اعتربت أكرب قرية يف قضاء النارصة. وجراء تقدم القوات االرسائيلية انسحبت 

قوات جيش االنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي من املنطقة.

حملة «داين»: نفذت هذه الحملة بعد انتهاء الهدنة األوىل بني ارسائيل والدول العربية، وذلك ) ٢٦

االخرى.  الحمالت  مسلسل  واألوسع ضمن  األعنف  من  واعتربت  منه.  عرش  والتاسع  متوز  من  التاسع  بني 

وكان الهدف منها السيطرة عىل اللد والرملة واللطرون ورام الله. وكلفت بها االلوية والكتائب التالية: لواء 

هرئيل بقيادة يوسف طبنكني، ولواء يفتاح بقيادة موال كوهني، وكتيبة رقم ٨ من سالح املدرعات بقيادة 

بقيادة  الكسندروين  لواء  من  وكتيبة  ديان  مويش  بقيادة  الكوماندو  من  قوة  أيضا  ساديه، وضمت  اسحق 

يغآل الون. وبعد سلسلة من املعارك بني القوات االرسائيلية والجيش العريب متكنت القوات االرسائيلية من 

اقتحام الرملة واللد، ونفذت يف اللد مجزرة رهيبة يف جامع دهمش ذهب ضحيتها مئات من أهايل املدينة 

اسحق  االرسائيلية  الجيش  فرق  إحدى  قيادة  وتوىل  املدينة،  واديرة  كنائس  واىل  الجامع  اىل  لجأوا  الذين 

وبالتايل سيطرت  اللد.  من  السكان  وتهجري  القتل  عمليات  فيها  مبا  عملياتها،  كافة  الذي ارشف عىل  رابني 

القدس  اىل  الطريق  والرملة اصبحت فرصة شق  اللد  اللد. وباحتالل  القوات االرسائيلية عىل محيط مطار 

أفضل مبنظور املؤسسة العسكرية وقيادتها امليدانية. وبعد متام تفريغ الرملة واللد من أهاليها الفلسطينيني 

العرب أما  العربية.  بيوتها  يف  املهاجرة  اليهودية  العائالت  آالف  بتوطني  االرسائيلية  الحكومة  رشعت 
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الذين بقوا يف املدينتني فكانوا قلة وتم تجميعهم يف احياء منفصلة، ومع مرور الزمن ازداد عددهم بفعل 
انتقال عدة عائالت من النقب اليها.٣٤

حملة «بتك»: نفذت هذه الحملة يف الليلة الواقعة بني الحادي عرش والثاين عرش من متوز ١٩٤٨. ) ٢٧

وهدفها احتالل مجدل صادق وراس العني. قامت كتيبة ٣٢ من لواء الكسندروين بهجوم كبري وعنيف عىل 

مجدل صادق، حيث تركزت قوة من الجيش العراقي. وقامت مدفعية الكتيبة املذكورة بدك البلدة ومحيطها 

فانسحبت القوات العراقية منها، وكذلك من راس العني.   

حملة «كيدم»: محاولة عسكرية أخرى الحتالل مدينة القدس. حيث قرر دافيد شألتيئيل قائد ) ٢٨

منطقة القدس يف الجيش االرسائييل القيام بهجوم كبري وواسع عىل القدس قبل انتهاء مفعول الهدنة الثانية. 

وكانت الخطة املرسومة لتحقيق هذه العملية القيام بهجوم من الشامل ومن الجنوب. واشرتكت يف تنفيذ 

القدس والتي مل تحل ذاتها وتنضم اىل الجيش االرسائييل وفق مرسوم  العملية فرق من االتسل ولحي يف 

تأسيس الجيش. وتم االتفاق عىل ان تقوم قوات االتسل وليحي بالهجوم من الشامل بينام تقوم كتيبة ٦٢ 

من لواء عتصيوين بالهجوم من الجنوب. وكان شألتيئيل مقتنعا بأن الحملة سوف تنجح، وقام بتعيني حاكم 

عسكري للمدينة واصدر نقودا بلغات ثالث (العربية والعربية واالنكليزية). واستعان شألتيئيل بعلامء يف 

الفيزياء لتصميم اسطوانة متفجرات تلقى عند أحد اطراف سور القدس، وُيحدث انفجارها ثغرة تخرتقها 

مكثف  بقصف  املدفعية  قامت  الخطة  لتنفيذ هذه  ومتهيدا  القدمية.  املدينة  اىل  مهاجمة  ارسائيلية  قوات 

للمدينة باملدافع الثقيلة والرشاشات. والقيت االسطوانة عند السور وانفجرت واحدثت صوتا رهيبا، إال أن 

ثغرة يف السور مل تحدث، فانسحبت  بقية القوات التي كانت مجهزة الخرتاق املدينة والتوغل فيها فيام لو 

نجح االنفجار، كام كان مخططا له. وهكذا كان مصري هذه الحملة الفشل العسكري والتخطيطي.

حملة «ماڤت لپوليش» (املوت للمقتحم): حملة قام بها الجيش االرسائييل يف الليلة الواقعة بني ) ٢٩

السابع عرش والثامن عرش من متوز ١٩٤٨. وخطة الحملة شق الطريق اىل النقب قبل دخول رسيان مفعول 

الهدنة الثانية. وكلف لواء غفعايت بالتقدم اىل املنطقة الشاملية من النقب بعد احتالل قرى بيت عفة وحتا 

وكرثية. أما لواء النقب فكلف باحتالل كوكبا وحليقات من الجهة الجنوبية.
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لواء  املدرعات. وفشل  البحرية وسالح  كوماندو من سالح  بفرق  اللوائني  كتائب هذين  ومتت مساندة 

النقب يف احراز تقدم باتجاه قريتي كوكبا وحليقات وتعرض الجنود اىل صليات مبارشة من الجيش املرصي، 

ولحقت باللواء خسائر فادحة. ووقع عدد كبري من الجنود االرسائيليني يف أرس الجيش املرصي. وجدير ذكره 

أن معظم القتىل كانوا من سالح البحرية يف هذه املعركة. 

وتقدمت قوة الكوماندو بقيادة مويش ديان نحو قرية كرثية واحتلتها. وكان سقوط هذه القرية خطوة 

الجيش املرصي عىل طريق مجدل عسقالن  التواصل بني قوات  للجيش االرسائييل يف قطع طريق  ايجابية 

والفالوجة. وصدت القوات االرسائيلية محاوالت الجيش املرصي اعادة السيطرة عىل الطريق املذكور. ويف 

مجمل األمر مل تحقق هذه الحملة الهدف املنشود منها، إذ بقيت الطريق نحو النقب تحت سيطرة القوات 

املرصية إىل أن قامت القوات االرسائيلية بحملة يوآف. 

حملة «شوطري» (رشطي): عملية عسكرية متت يف الليلة الواقعة بني ٢٤ و ٢٥ من متوز ١٩٤٨، ) ٣٠

وتولت تنفيذها كتائب من الوية الكسندروين وغوالين وكرميل، بهدف السيطرة عىل منطقة الكرمل وخاصة 

الجنوب من  اىل  غزال وجبع)  اجزم، عني  القرى:  (وتضم  الصغري»  «املثلث  اسم  عليها  ُأطلق  التي  املنطقة 

حيفا بالقرب من الساحل. وكانت هذه القرى تشكل حاجزا منيعا امام تقدم القوات االرسائيلية لفتح طريق 

الذي  التقسيم  قرار  وفق  اليهودية  بالدولة  ُألحقت  قد  القرى  هذه  وكانت  ابيب.  وتل  حيفا  بني  الساحل 

اصدرته الجمعية العمومية لألمم ملتحدة يف العام ١٩٤٧. لهذا قررت الحكومة االرسائيلية ضم القرى الثالث 

من خالل حملة رشطية (بوليسية) بذريعة أن سكانها يرفضون االنصياع لسيادة دولة ارسائيل. مع العلم أن 

كافة مركبات الحملة هي عسكرية محضة. 

اللوائني  كتائب  مبساندة  الكسندروين  لواء  يد  عىل  الثالث  القرى  احتالل  يف  االوىل  املحاولة  تنجح  ومل 

الثقيلة  باملدفعية  القرى  قصف  اىل  االرسائيلية  القوات  لجأت  وعندها  اعاله.  اليهام  املشار  اآلخرين 

متابعة  من  العرب  املقاومون  يتمكن  مل  وملا  بالطائرات.  القنابل  من  كبرية  كميات  عليها  والقت 

القوات  نجحت  وحينها  عارة.  وادي  يف  مناطق  اىل  انسحبوا  االرسائيلية  للقوات  وتصديهم  مواجهاتهم 

وممتلكاتهم  اراضيهم  عىل  والسيطرة  االهايل  من  فيها  بقي  من  وطرد  القرى  احتالل  يف  االرسائيلية 

واملواجهة.  الصمود  يف  بسالة  أظهرت  التي  القرى  هذه  يف  العربية  البيوت  يف  يهود  مهاجرين  وتوطني 
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حملة «جاييس» (حملة الطابور): كلف لواء غفعايت يف احتالل عراق املنشية يف النقب بينام كلف ) ٣١

لواء يفتاح احتالل الفالوجة. أما لواء النقب فكلف باحتالل مواقع عسكرية عىل طريق الفالوجة ـ برئ السبع. 

وانطلقت الحملة يف السابع والعرشين من متوز ١٩٤٨. ومتكنت فرق وكتائب من لواء يفتاح من الوصول 

اىل مشارف الفالوجة ولكنها يف البداية مل تقتحمها. وكذلك باءت عملية لواء غفعايت باحتالل عراق املنشية 

بالفشل لتعرضه لوابل كثيف من القذائف والرصاص من الجيش املرصي املرابط يف املنطقة. وهكذا فإن هذه 

الحملة باءت بالفشل العسكري لضعف يف تنظيمها ولقلة املوارد البرشية يف اوساط الكتائب العسكرية التي 

احتاجتها الحملة، ولقوة املرصيني يف الدفاع عن املنطقة. بالرغم من ان الجيش االرسائييل متكن فيام بعد من 

اخرتاق صفوف الجيش املرصي بواسطة االلتفاف عليه لتوصيل كميات من املؤن والذخرية اىل مناطق مجاورة 

لبدء القتال يف حمالت قادمة.  

الطريان ) ٣٢ لكون سالح  والخاصة  الواسعة  الحمالت  من  الحملة  مجموعة  وتعترب  «يوآڤ»:  حملة 

األمم  مندويب  االرسائيلية  الحكومة  واعلمت   .١٩٤٨ عام  معارك  خالل  بكثافة  األوىل  للمرة  فيها  استعمل 

املتحدة أنها أرسلت قافلة إىل النقب وفق ما تم االتفاق عليه يف الهدنة الثانية. واعتقدت القيادة العسكرية 

ان مرور القافلة يف النقب سيثري الجيش املرصي الذي سيقوم بإطالق النريان، إال أن هذا التوقع مل يحدث، فام 

كان من مرافقي القافلة إال واثاروا غضب املرصيني بواسطة اشعال حاوية وقود أّدت إىل وقوع سلسلة من 

االنفجارات. هذه االنفجارات دفعت املرصيني اىل اطالق النريان، وهكذا نجحت القيادة العسكرية االرسائيلية 

يف جّر الجيش املرصي اىل القتال. وعرفت الحملة يف بداية انطالقتها بـ«الرضبات العرش»، إال أن يغآل ألون 

قائد الحملة استبدل االسم بـ «يوآف» نسبة لكنية الضابط اسحق دوفنو أحد مقاتيل منظمة الهاغاناه الذي 

قتل يف الهجوم املرصي عىل كيبوتس نجبا.

أما دواعي  تنظيم هذه الحملة فكانت جراء نرش مرشوع الكونت برنادوت الذي ـ أي املرشوع ـ  أخرج 

منطقة النقب من حدود الدولة اليهودية كجزء من حل الرصاع االرسائييل ـ العريب. فجاءت الحملة بهدف 

شق الطريق إىل النقب واجتياز الخط الدفاعي الذي سيطرت عليه القوات املرصية بني مجدل وبيت جربين. 

وتشكلت القوات االرسائيلية من ثالث وحدات من ألوية ثالثة وهي: النقب وغفعايت ويفتاح. ثم زودت هذه 

الكتائب بفرق من املدرعات واملدفعية.

ــة ــالح البحريـ ــاح سـ ــة دون نجـ ــاحلية للحيلولـ ــة السـ ــارصة املنطقـ ــة مبحـ ــالح البحريـ ــف سـ وكلـ
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الحربية  والسفن  البوارج  بعض  ومتكنت  البحر.  عرب  املرصية  الربية  للقوات  مساعدات  تقديم  يف  املرصي 

املرصية من تسديد رضبات لعدد من القوارب والسفن الحربية االرسائيلية. إال أن السفن االرسائيلية متكنت 

ألغام مرافقة  فاروق» وكاسحة  االمري  منها «سفينة  السفن املرصية،  إغراق عدد من  املطاف من  نهاية  يف 

لها. وقامت ارساب من سالح الجو االرسائييل بالتعرض للطائرات املرصية، وكذلك توجيه رضبات من الجو 

للطائرات الجامثة يف مطار العريش وبرئ السبع والجورة الغربية، وكذلك عىل قواعد عسكرية يف بيت جربين 

والفالوجة وعراق املنشية وعراق سويدان وغريها من املواقع التي انترش فيها الجيش املرصي.

الطائرات  وقامت  واالرسائييل.  املرصي  الجو  سالحي  بني  الجوية  املعارك  من  سلسلة  أيضا  ووقعت   

االرسائيلية بقصف املواقع املدنية ـ السكنية ومن ابرزها بلدة مجدل عسقالن لغاية تهجري سكانها واالستيالء 

عليها وعىل أراضيها وتحويلها ملصلحة املهاجرين اليهود الذين بدأوا يصلون بعرشات اآلالف إىل ارسائيل.

 ومتكنت وحدات من لواء غفعايت من اخرتاق الخطوط الدفاعية املرصية يف شاميل النقب وصوال اىل برئ 

السبع يف ٢٠ ترشين االول ١٩٤٨، ثم االستيالء عىل قرى فلسطينية واقعة عىل الطريق الواصل بني برئ السبع 

والخليل من أهمها بيت جربين، وهكذا متكن الجيش االرسائييل من قطع خطوط االمدادات بني القوات 

املرصية املوجودة يف منطقة جنوب القدس وقواعدها الحربية يف النقب.

وكذلك حققت القيادة العسكرية اإلرسائيلية هدف قطع الطريق بني القيادة املرصية يف غزة وبني القاعدة 

املركزية الرئيسية يف بلدة الفالوجة. وهذا االخرتاق للمنطقة أدى إىل إفشال فعيل ملرشوع برنادوت.

حملة «ههار» (الجبل): توىل الجيش االرسائييل تنفيذ مركبات وتفاصيل هذه الحملة. ومتت يف ) ٣٣

الفرتة الواقعة بني ١٩ ترشين الثاين و٢٢ منه يف العام ١٩٤٨. أما أبرز أهدافها  فكانت: توسيع الطريق املؤدية 

اىل القدس من الجهة الجنوبية. وإحداث شلل يف أوساط القوات املرصية التي وصلت إىل املناطق الجنوبية 

للقدس، ويف الوقت ذاته للحيلولة دون نجاح القوات املرصية يف اعرتاض تنفيذ حملة يوآف. وسعي القيادة 

العسكرية االرسائيلية إىل السيطرة عىل جبال الخليل لتتمكن من اإلرشاف عىل املناطق القريبة.

ــن  ــة م ــة القريب ــرى يف املنطق ــن الق ــددا م ــت ع ــيل واحتل ــش االرسائي ــن الجي ــب م ــت كتائ وانطلق

ــر  ــوا ودي ــر اله ــرى دي ــم ق ــان ث ــر اب ــت جــامل ودي ــا وبي ــة زكري ــل قري ــدس مث ــة اىل الق ــق املؤدي الطري
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الشــيخ وبيــت نتيــف. واســتفادت الحكومــة االرساائيليــة الحقــا مــن هــذه الحملــة لتحديــد مواقعهــا يف 

ــات رودوس ١٩٤٩. اتفاقي

حملة «يكڤ» (حملة معرصة): قام بهذه الحملة لواء عتصيوين بقيادة مويش ديان وذلك يف الليلة ) ٣٤

الواقعة بني ٢١ و ٢٢ ترشين األول ١٩٤٨. وكانت وجهة الحملة احتالل قمم بيت جاال الواقعة إىل جنويب 

القدس وشق طريق موصلة اىل غوش عصيون وجبال الخليل لطرد القوات املرصية التي متكنت من الوصول 

الحملة  القوات االرسائيلية من تحقيق أهداف  السبع. ومل تتمكن  الخليل قادمة من غزة وبرئ  اىل منطقة 

بسبب ضغط مراقبي األمم املتحدة وممثيل الدول االجنبية يف ارسائيل.

حملة «ياعيل»: نفذت يف الثالث والعرشين من ترشين االول العام ١٩٤٨. كان الهدف األسايس ) ٣٥

لهذه الحملة االستيالء عىل موقع شيخ عبد املرشف عىل كيبوتس املنارة يف الجليل األعىل وشق طريق موصل 

اىل هذا الكيبوتس. وساد االعتقاد لدى قيادة لواء كرميل الذي توىل تنفيذ الحملة أن تسديد رضبة لجيش 

االنقاذ بقيادة القاوقجي عرب تحرك قوة مدرعات من النبي يوشع ـ املنارة ستباغت جيشه، ولكن تبني الحقا 

للقيادة الحربية االرسائيلية ان هذا االعتقاد غري واقعي. وتعرضت قوة املدرعات لصليات عنيفة من النريان 

من جنود جيش االنقاذ فوقعت اصابات بالغة يف صفوف الجيش االرسائييل املهاجم. وملا كانت الحصيلة 

عدة قتىل وجرحى قرر قائد لواء كرميل البدء بتنفيذ خطة االستيالء عىل شيخ عبد من جهة املنارة، فانطلقت 

القوات االرسائيلية من قرية الخالصة (ُأقيمت عىل أراضيها مستوطنة كريات شمونة)، ووصلت فرقة من 

الجنود االرسائيليني اىل املنارة، وتعرضوا لنريان املقاتلني العرب يف هذه املنطقة. ومل تنجح القوات االرسائيلية 

املهاجمة يف تحقيق هدفها بالوصول اىل املنارة عرب احتالل شيخ عبد. 

حملة «حريام»: كان قرار قائد لواء كرميل ترك جيش االنقاذ يف املنارة للتفرغ لحملة اوسع الحتالل ) ٣٦

الجليل  مناطق  كافة  من  جنوده  مع  طرده  ويتم  للقاوقجي  يتفرغ  وعندها  األعىل،  الجليل  مناطق  كافة 

العام  منه   ٢٩ و  االول  ٢٨ ترشين  بني  بـ «حملة حريام» ومتت  الحملة  وعرفت هذه  واملطلة وجوارها.٣٥ 

١٩٤٨. وتعترب هذه الحملة االوسع يف شامل فلسطني خالل معارك العام ١٩٤٨. وكان الهدف األسايس للقيادة 

االنقاذ يف  ذلك محاربة جيش  فلسطني. معنى  إىل خارج  وإخراجه  االنقاذ  االرسائيلية طرد جيش  الحربية 

ولبنان فلسطني  بني  الحدود  إىل  والوصول  االسفل،  الجليل  فيها يف  بقي  التي  املواقع  وبقية  األعىل  الجليل 
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وسورية كام تم  تحديدها زمن االنتداب. فانطلقت اربعة الوية من الجيش االرسائييل وهي: اللواء السابع، 

عوديد، الكسندروين وكرميل. وجاء يف تعليامت العملية الصادرة عن القيادة العامة ما ييل: «إبادة العدو 

يف «َجيب الجليل املركزي» والسيطرة عىل كامل الجليل ووضع خط الدفاع عىل الحدود الشاملية للبالد».٣٦ 

وصلت قوات من هذه االلوية اىل سعسع مدعومة من قوات وصلت اليها من صفد. وتم يف هذه الحملة 

وعيلبون  واقرث  برعم  وكفر  وفسوطة  ترشيحا  منها  االعىل  الجليل  يف  الفلسطينية  القرى  عرشات  احتالل 

وغريها كثري. ووصلت فرق عسكرية من الجيش االرسائييل اىل مناطق يف جنوب لبنان واحتلت عدة قرى 

فيه، ومل تنسحب منها اال باتفاقيات الهدنة مع سورية ولبنان. وتعترب هذه الحملة االكرث نجاحا بني الحمالت 

العسكرية االخرى التي قام بتنفيذها الجيش االرسائييل خالل معارك العام ١٩٤٨. 

الفلسطينية وقتل واغتصاب وتعذيب  القرى  العسكرية االرسائيلية بطرد سكان عرشات  الفرق  وقامت 

وارس الكثريين منهم. ومل تسلم من القرى الفلسطينية يف منطقة الجليل االعىل وكذلك يف منطقة الجليل 

االسفل سوى القليل. ووقعت يف كل قرية تقريبا جرمية قتل او مجزرة ونهب وسلب. 

ومبراجعة دقيقة للتقرير الشامل حول هذه الحملة تتبني لنا التفاصيل التالية:» ساعة بدء الحملة السابعة 

القرى  ثم  والنصف مساء ٢٨ ترشين االول ١٩٤٨ سبقتها عملية قصف جوي مكثف عىل قرية ترشيحا٣٧ 

القريبة يف املنطقة كالجش وضواحيها. وانطلقت فوهات املدافع باطالق قنابلها وقذائفها عىل طول الخط 

الشاميل حيث ترتكز مجموعة كبرية من القرى الفلسطينية واللبنانية. وتقدمت القوات اليهودية نحو قرية 

مريون واقتحمتها صبيحة ٢٩ ترشين األول وخلفت وراءها حوايل ستني شهيدا، وتابعت هذه القوات تقدمها 

نحو قرية الصفصاف املجاورة ملريون، ووقعت معركة قاسية يف القرية وحولها حتى الجش، وذهب ضحيتها 

قرابة ١٥٠-٢٠٠ شهيد...».٣٨ وألقيت خالل الحملة كميات كبرية من املناشري فوق قرى الجليل االعىل وقرى 

الحدود اللبنانية داعية السكان إىل تسليم اسلحتهم، ومعلنة عن انسحاب قوات جيش االنقاذ بقيادة فوزي 

القاوقجي، كجزء من عملية االرهاب النفيس.٣٩ وأنجزت الحملة نهائيا يف صبيحة ٣١ ترشين األول بوصول 

قوة عسكرية يهودية إىل قريتي تربيخا واقرث.٤٠ 

حملــة «لــوط»: وقعــت الحملــة يف الثالــث والعرشيــن مــن ترشيــن الثــاين العــام ١٩٤٨، ) ٣٧
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ــت  ــت. وواجه ــر املي ــن البح ــرب م ــة بالق ــدوم الواقع ــن س ــار ع ــك الحص ــا ف ــن تنفيذه ــدف م وكان اله

القيــادة العســكرية االرسائيليــة مشــكلة أساســية يف تأمــني خــط املواصــالت والنقــل مــن بــرئ الســبع عــرب 

ــام  ــا ببعــض. وم ــا بعضه ــط املناطــق املشــار إليه ــن رب ــت م ــى ســدوم. ومتكن ــب وعــني حســب حت كرن

ــع البحــر امليــت  ــة كانــت متمحــورة يف الســيطرة عــىل مصان ــه ان أطــامع الحكومــة االرسائيلي ال شــك في

ــة. ــه الصناعي ومرافق

حملة «هتحاال» (بداية): حملة عسكرية قام بتنفيذها سالح البحرية االرسائييل حيث قامت فرق ) ٣٨

منه بنسف الخطوط الحديدية من غزة اىل مرص يف السادس والعرشين من ترشين الثاين ١٩٤٨، يف املقطع 

بني رفح والعريش. 

العسكرية ) ٣٩ القيادة  قررت   .١٩٤٨ العام  األول  كانون  من  السادس  يف  وقعت  «آصاف»:  حملة 

االرسائيلية تصفية التواجد العسكري املرصي يف خط الشيخ نوران وخربة ماعني وتل الفارعة، وذلك بغية 

إزالة التهديد املرصي عن برئ السبع. وتوىل قيادة هذه الحملة اسحق ساديه الذي تزود بعدد من املدرعات 

منطقة  قتل يف عملية سابقة يف  الذي  اشكنازي  آصاف  اسم  الحملة  لواء غوالين. وحملت  وكتيبة ١٣ من 

قريبة من عمليات هذه الحملة. ووقعت معركة قاسية استخدم فيها الطرفان االرسائييل واملرصي الدبابات 

واملدفعية الثقيلة. ومتكنت قوات ارسائيلية من تطويق القوات املرصية بعد كشف مواقع انتشارها والحقت 

بها خسائر فادحة يف االرواح واملعدات. وسهلت هذه الحملة تنظيم حملة حوريڤ الالحقة وإحكام السيطرة 

عىل منطقة النقب الغريب. 

يف ) ٤٠ املرصي  الجيش  ضد  االرسائييل  الجيش  بها  قام  النطاق  واسعة  حملة  «حوريڤ»:  حملة 

كانون  من  السابع  يف  وانتهت   ١٩٤٨ األول  كانون  من  والعرشين  الثاين  يف  الحملة  بدأت  الغريب.  النقب 

للقيادة  األسايس  الهدف  وكان  سيناء.  وسط  يف  مناطق  فيها  اإلرسائيلية  القوات  وبلغت   .١٩٤٩ الثاين 

عىل  السيطرة  من  ارسائيل  يحرم  الذي  برنادوت  مرشوع  تطبيق  عدم  إىل  السعي  االرسائيلية  الحربية 

عسلوج  بري  غزة،  عوجا،  وهي:  «ع»،  الحرف  تحمل  أربعة  أهدافها  ألن  «ع»  بـ  الحملة  وتعرف  النقب. 

من  أي  الجنوبية،  املنطقة  من  بكتائب  مدعومة  واملركز  الشامل  من  كتائب  ثالث  والعريش.اتجهت 

التنسيق  فقدان  ومن  املرصي  الجيش  قدرات  تراجع  من  االرسائيلية  الحربية  القيادة  واستفادت  النقب، 

والواليات  بريطانيا  تدخل  وجراء  فلسطني.  يف  املختلفة  القتال  جبهات  انهيار  نتيجة  العربية  الجيوش  بني 

الطرفني بني  هدنة  عىل  التوقيع  وتم  سيناء،  رشقي  يف  مناطق  من  االرسائييل  الجيش  انسحب  املتحدة 
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يف السابع من كانون األول ١٩٤٩. وبهذه الهدنة مل تحقق ارسائيل فرصة السيطرة التامة عىل منطقة غزة، إذ 

تكونت نتيجة لهذه الهدنة منطقة عرفت بـ «قطاع غزة» تحت السيطرة املرصية.

الثامن والعرشين من كانون ) ٤١ الكسندروين يف  لواء  الحملة  «حيسول» (تصفية): نفذ هذه  حملة 

األول العام ١٩٤٨. وكان الهدف األسايس منها تصفية جيب الفالوجة من الجنود املرصيني. وجاءت الحملة 

الخطة  وكانت  بالذات.  النقطة  هذه  عىل  الحربية  الجهود  تركيز  بغرض  السابقة،  حوريف  حملة  ضمن 

املرسومة ان تقوم كتيبة ٣٣ من لواء الكسندروين باحتالل قرية عراق املنشية، ثم تتم عملية نسف الجرس 

الواصل بني وادي عراق املنشية والفالوجة للحيلولة دون وصول االمدادات املرصية إىل الفالوجة. وتعرضت 

مواقعهم،  بشدة عن  دافعوا  الذين  املرصيني  الجنود  من  مقاومة شديدة  إىل  املهاجمة  االرسائيلية  القوات 

والحقوا خسائر فادحة يف االرواح يف الجانب االرسائييل. وتعترب معارك هذه الحملة األكرث فشال بني معارك 

العام ١٩٤٨. 

حملة «يتسوڤ» (حملة استقرار): وقعت بني السابع من آذار والعارش منه يف العام ١٩٤٩. وكان ) ٤٢

الهدف الرئييس منها احتالل عني جدي قرب من البحر امليت. وتولت تنفيذها كتائب من األلوية: الكسندروين 

والنقب وغوالين. وتم التخطيط لتأمني الوصول إىل جنويب النقب وخاصة إىل احتالل ام الررشاش (اقيمت عىل 

أراضيها ايالت). ومتكنت كتائب هذه األلوية من احتالل الطريق املؤدية اىل عني جدي وتأمني الطريق املؤدية 

اىل مصانع البحر امليت، وكذلك ابعاد الجيش العريب االردين عن املنطقة، وانهاء خطره. 

الفلسطينيني ) ٤٣ ضد  االرسائيلية  الحرب  أنهت  التي  العسكرية  الحملة  هي  «عوفدا»:  حملة 

النقب  منطقة  احتالل  االرسائييل  الجيش  وأتم   .١٩٤٩ العام  آذار   ١٩ و   ٦ بني  الحملة  نفذت  والعرب. 

السياسيون  ارسائيل  قادة وزعامء  ويفتخر  الررشاش.  أم  بلدة  أي حتى  العقبة،  لخليج  البحري  املنفذ  حتى 

والعسكريون أن هذه هي الحملة العسكرية الوحيدة التي مل ُيقتل فيها جندي ارسائييل واحد. ويضيفون 

يف  نجح  االرسائييل  الجيش  وأن  واحدة،  رصاصة  ولو  الحملة  هذه  يف  يطلقوا  مل  االرسائيليني  الجنود  إن  

ابراهام  قام  للحملة  األخري  اليوم  يف  وأنه  امليت.  البحر  منطقة  يف  (األردين)  العريب  بالجيش  هزمية  إلحاق 

بيضاء  خرقة  بصبغ  قاموا  الجنود  ألن  الحرب»  االرسائيليون»علم  عليه  (ُيطلق  االرسائييل  العلم  برفع  ادان 

بخطني أزرقني عىل طرفيها ونجمة داود يف وسطها مستخدمني الحرب)، فوق مركز رشطة أم الررشاش (التي



١٦٨

ستتحول إىل مدينة ارسائيلية تحمل اسم ايالت).  

حملة «حسيدا»: عملية جوية رسية لتسهيل عملية هبوط طائرة محملة بسالح تشييك قبل إعالن ) ٤٤

التي استلزمت كمية كبرية من السالح  اقامة ارسائيل. وكانت خطة هيئة االركان قد أقرّت خطة نحشون 

والذخرية. وتم تنفيذ حملة حسيدا ليلة االول من نيسان العام ١٩٤٩. قامت هيئة  االركان باستئجار خدمات 

طائرة من رشكة طريان امريكية من نوع سكاي ماسرت يس ـ ٤٥. قاد الطائرة مالح امرييك وكانت كلمة الرس 

«بالك ـ ١»، وهكذا اصبحت هذه الكلمة هي العالمة الفارقة للقطار الجوي الذي حمل ونقل اسلحة كثرية 

جدا اىل الجيش االرسائييل.

أوكلت مهمة تنفيذ هذه الحملة إىل الكتيبة ٥٣ يف لواء غفعايت بقيادة الجرنال اسحق فنداق٤١ مبشاركة قوة 

من خدمات الطريان (هكذا ُعرف سالح الجو االرسائييل قبل اعالن قيام ارسائيل) قادها الجرنال اهارون رميز٤٢ 

الذي أصبح فيام بعد قائدا لسالح الجو العسكري االرسائييل، وقوة يابسة قادها الجرنال اشري بيلد. واستخدم 

االرسائيليون مهبطا بريطانيا قدميا بالقرب من القرية الفلسطينية بيت داراس (من قرى غزة). وأوكلت مهمة 

توفري غطاء  حامية للحملة للكتيبة املذكورة. ووزعت مهام املراقبة وتفريغ الحمولة ونقلها من منطقة املهبط 

إىل منطقة بعيدة. وُأضيئت األنوار مع اقرتاب منتصف الليل عىل طول مسار املهبط، وهبطت الطائرة وتم 

تفريغ حمولتها برسعة كبرية، وغادرت بعد تزويدها بالوقود الالزم. واحتوت الحمولة عىل ٢٠٠ بندقية من 

نوع ماوزر التشيكية الصنع، و٤٠ رشاشا و١٥٠ الف عيار ناري. وتم نقل هذه الكمية إىل الوحدات العسكرية 

املكلفة بالقيام بحملة نحشون. وجدير ذكره هنا إىل أن اليهود حاولوا مرارا وتكرارا اقتحام قرية بيت داراس 

إال أنهم كانوا يواجهون مقاومة عنيفة وشديدة من اهايل القرية وحاميتها العسكرية.

ا من السالح والذخرية  ٤٥) حملة «بالك»: عبارة عن قطار جوي من الطائرات التي نقلت كميات كبرية جدٍّ

إىل الوية وكتائب الجيش االرسائييل ملتابعة حمالته وعملياته العسكرية ضد الفلسطينيني والجيوش العربية. 

استمرت هذه الحملة بني ٢٠ ايار و ١٢ آب من العام ١٩٤٨. وأقلعت الطائرات من قاعدة جوية تم تهيئتها 

عىل يد جهات يهودية وتشيكية لهذا الغرض يف تشيكوسلوفاكيا. وضمت االسلحة طائرات من نوع «أفيا 

ـ اس ١٩٩» وهي عبارة عن تحسني تشييك لطائرات «ماسرتشميت ـ يب أف ١٠٩». واحتوت الحمولة أيضا 

عىل عدد من الطائرات الثقيلة القاذفة من نوع «يب ـ ١٧». وإحدى هذه الطائرات قامت بقصف مواقع 
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يف القاهرة يف طريقها إىل فلسطني يف ١٥ متوز ١٩٤٨.

ويشار هنا إىل ان الهاغاناه  متكنت (حتى نهاية العام ١٩٤٧) من امتالك أكرث من عرشة آالف بندقية، 

وحوايل ألفي رشاش اوتوماتييك وقرابة ٧٥٠ مدفًعا من نوع مورتر. أضف إىل أن الهاغاناه استولت عىل عدد 

إنشاء رشكات وهمية  أنحاء مختلفة من فلسطني، وتم  املستعملة يف  الربيطانية غري  الطائرات  من مهابط 

للطريان خارج فلسطني قامت مبهمة رشاء ونقل السالح خالل الفرتة الواقعة بني قرار التقسيم وبني االعالن 

عن إقامة ارسائيل. وجدير ذكره هنا إىل أن قيادة الجيش االرسائييل، بتخطيط مسبق أرشف عليه بن غوريون 

نفسه، قامت برشاء طائرات حربية امريكية وبريطانية استعملت خالل معارك الحرب العاملية الثانية، وانها 

اعتربت خردة، إال أنها كانت جيدة لالستعامل يف حرب ارسائيل ضد الفلسطينيني والعرب.

الدفاع عن  التي شاركت دولها يف  العربية  الحكومات  االرسائييل وبني  الجيش  بني  أوىل  وعقدت هدنة 

فلسطني، وذلك بتاريخ ١١ حزيران ١٩٤٨ إال أن ارسائيل مل تتقيد برشوط الهدنة بل تابعت تنفيذ حمالتها 

وعملياتها الحربية والعدائية عىل القرى الفلسطينية ومواقع عربية خارج حدود فلسطني. وايضا استمرت 

القيادة االرسائيلية برشاء السالح بكميات كبرية جدا. وأعلن بن غوريون أمام وزراء حكومته عن خطة تشمل 

خمس نقاط ملعالجة الوضع الذي نجم عن عقد الهدنة:٤٣ 

يجب تأمني إيصال املؤن والسالح للقدس، كام يجب العمل عىل منع هجرة اليهود من القدس وترك أ) 

بيوتهم.

 يجب تدريب الجيش وتحسني روح النظام وتغيري تركيبة الجيش.ب) 

يجب السعي إىل زيادة كميات االسلحة يف الجيش.ج) 

يجب العمل الحثيث عىل زيادة عدد املستوطنات يف املناطق التي تحررت (كام يعرفها باالصطالحية د) 

االرسائيلية).

يجب العمل من أجل رفع معنويات الجنود االرسائيليني.ه) 

قبــل ان ينتهــي مفعــول الهدنــة األوىل (كانــت مدتهــا أربعــة اســابيع) تجــددت املعــارك بــني الجيــش 

ــني  ــة ب ــة الواقع ــرتة الزمني ــالل الف ــطني. وخ ــاء فلس ــف أنح ــة يف مختل ــوش العربي ــني الجي ــيل وب االرسائي

التاســع مــن متــوز والســابع عــرش منــه ١٩٤٨ نفــذت القــوات اليهوديــة سلســلة مــن االعتــداءات 

عــىل عــدد كبــري مــن القــرى يف الجليــل ومنطقــة القــدس وغريهــا، كــام أرشنــا إىل ذلــك يف عرضنــا 
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للحمــالت الحربيــة. وتدخــل الوســيط الــدويل برنــادوت واحــرز وقفــا للنــار. أمــا بــن غوريــون فقــد وضــع 
خطــة جديــدة أكــرث تفصيــال لتطويــر قــدرات جيشــه، مــن أبــرز نقاطهــا:٤٤

تدريب مكثف للضباط.أ) 

تدريب شامل لجنود الجيش االرسائييل.ب) 

تحسني أنواع األسلحة املنتجة محليا يف الصناعات العسكرية يف الكيبوتسات.ج) 

مواصلة عقد صفقات رشاء االسلحة كاملدافع والطائرات واالسلحة االوتوماتيكية.د) 

بناء استحكامات وتحصينات يف مختلف املواقع الحساسة.ه) 

التعبئة العامة لكل االرسائيليني الشباب خالل ساعات قليلة يف حالة إعالن االستنفار العام.     و) 

الرب والجو بصورة مكثفة أشد  الهدنة مبواصلته تنفيذ عملياته العسكرية يف   وخرق الجيش االرسائييل 

وأعنف من السابق.٤٥ ووصل خرباء من الجنود السابقني يف الجيش االمرييك إلرشاد وتوجيه الجيش االرسائييل 

يف تطوير قدراته البحرية. وركزت القيادة العسكرية االرسائيلية جهودها يف السيطرة عىل طرق مؤدية اىل 

القدس، وبالتايل اىل احتالل مواقع وحارات يف القدس لبسط سيطرتها عىل جزء كبري من هذه املدينة. وتم 

اغتيال الوسيط الدويل برنادوت عىل يد عضوين من عصابة شترين يف السابع عرش من ايلول العام ١٩٤٨.    

أما أحوال ومواقف الجيوش العربية فقد سادها الوجوم والوهن، ومل يحدث تعاون عىل مستوى عسكري 

ميداين. وكذلك كان األمر بالنسبة لجيش االنقاذ الذي فقد جدواه يف معارك فلسطني. ومتسك العرب بالهدنة 

بينام مل يتمسك بها الطرف االرسائييل، بل استفاد منها ملواصلة توسيع رقعة ومساحة دولة ارسائيل.

 واستمرت القيادة االرسائيلية يف تنفيذ عملياتها الحربية يف النقب والجليل حتى عقد اتفاق وقف اطالق 

النار بني ارسائيل والحكومة املرصية يف الرابع والعرشين من شهر شباط ١٩٤٩، وبهذا فإن مرص تكون أول 

دولة عربية تعرتف بحكومة ارسائيل. ثم تلتها اتفاقيات هدنة  بني الحكومة االردنية وارسائيل يف الثالث من 

نيسان ١٩٤٩، حصلت مبوجبه ارسائيل عىل منطقة املثلث، وانسحب الجيش العراقي من كافة مناطق فلسطني 

اللبنانية بتاريخ ٢٣ آذار ١٩٤٩ ثم بني الحكومة يف أعقاب هذه االتفاقية. ثم عقدت هدنة مع الحكومة 
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السورية وارسائيل يف ٢٠ متوز ١٩٤٩. وانتهت رسميا أول حرب بني ارسائيل والدول العربية باحراز ارسائيل 

فقدوا  الذين  الفلسطينيني  آالف  مئات  وترشيد  وتهجري  الفلسطينية،  األرايض  من  وشاسعة  كبرية  مساحة 

وطنهم وارضهم وبيوتهم وتحولوا إىل الجئني مشتتني يف وطنهم وخارجه.

ملحق رقم ١: تقسيم لواء لڤانوين (من أرشيف الهاغاناه)

تعليامت

أ/٣٣٦/١

٤٨/٢/٢٠

واقليم . ١ حيفا  حدود  منطقة  يف  ـ  األول  اللواء  لوائني.  إىل  لفانوين  لواء  ُيقسم   ٤٨/٢/٢٢ من  ابتداء 

زبولون(عكا)، واللواء الثاين ـ يف حدود اقليم مرج يزراعيل (ابن عامر)، الجلبواع، طربيا وتل حاي. 

وُيطلق عىل األلوية يف منطقة حيفا واقليم زبولون منذ اآلن: لواء كرميل. أما اللواء يف منطقة يزراعيل، . ٢

الجلبواع، كنريت (طربيا) وتل حاي، فُيطلق عليه من اآلن : لواء غوالين.

يتوىل قيادة لواء كرميل مويش ز.. ٣

يتوىل لواء غوالين مويش م.. ٤

رئيس قيادة قطري (-) هلل

رئيس هيئة االركان (-) دان

ملحق رقم ٢: مستند يبني كيفية التخطيط املستقبيل ملنطقة النقب قبل البدء باملعارك (فقرات منتخبة 

فقط)

٤٧/٩/٣ من: املهندس      

إىل : طاقم ب
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املوضوع: أمر النقب، آب ١٩٤٧.

تم تحديد النقب كموقع متوسط األهمية من حيث التكتيك ـ االداري، وخاضع كوحدة ميدانية أ) 

خاصة للبلورة. واالقليم غري خاضع الدارة لواء غفعايت، التي انتمي اليها.

ولتأمني احتياجات املنطقة أمنيا، تنقل إليها كتيبة من الربزالن تتوىل أمر األمن يف املناطق امليدانية ب) 

فيها.

 يتعني قائد كتيبة برزالن كمدير للمنطقة ومهامه تكون شبيهة بتلك يف مناطق أخرى.ج) 

مع د)  التنسيق  بواسطة  الخدمة  توزع  وبواسطتها  الربزالن  قيادة  مقر  يف  واالليات  امليزانية  تركيز 

القيادة العامة.

دان

ملحق رقم ٣: تقرير يومي (من ارشيف الهاغاناه بتاريخ ٤٨/٥/١٥)

بولغاريم (مجلس)

يديعوت أ-ح ٤٣٤-٤٣٦ هيئة االركان العامة 

    ٤٨/٥/١٥ يدين   

١٩٫٣٠ كمحي.  

تقرير يومي

«هرئيل»

يجــر أ.  ومل  املدفعيــة،  مــن  ودقيقــة  جــدا  قويــة  مبســاعدة  للعــدو  قويــة  هجــامت 

املدافــع  اعتدنــا عــىل  االســتحكامات.  نحــن مســيطرون عــىل كل  اســتحكامي،  أي موقــع  احتــالل 

االســتحكامات، عــىل  كبــري  بهجــوم  العــدو  بــدأ  ظهــرا  باالمــس  مصابــون.  يوجــد  نخافهــا.  وال 
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االســتحكامات الشــاملية قصفــت بقــوة باملدافــع، وبعدهــا بــدأ انقضــاض ملــدة خمــس ســاعات، يف ثــالث 

موجــات. نســيطر عــىل كافــة االســتحكامات. خســائر العــدو ٢٥ قتيــال بشــكل مؤكــد، ورقــم مصــايب العــدو 

ــان.  ــىل وجريح ــة قت ــون: خمس ــادق. مصاب ــة بن ــم، خاص ــىل غنائ ــا ع ــري. حصلن ــه كب ــروف ولكن ــري مع غ

معظمهــم مــن رجــال عتصيــوين املشــاركني يف العمليــة.

اصطدمت دورية مدرعة انطلقت من حولدا مبدرعات العدو، معروف مصري مدرعة واحدة وال ب. 

نعلم مصري الدورية.

القوة التي استنفرت للمساعدة واستحكمت يف معسكر اللطرون قصفت صباحا عىل يد مدفعية ج. 

وآليات مدرعة. اضطرت القوة إىل االنسحاب. حاليا هي يف مرحلة االنسحاب إىل حولدا...

ساشا 

ملحق رقم ٤: أمر من وزير الدفاع االرسائييل (ارشيف الجيش وأجهزة األمن ١٩ حزيران ١٩٤٨).

هيئة االركان العامة

أ/٢٨/٠

١٩ حزيران ١٩٤٨

هيئة االركان العامة/ دائرة القوى البرشية

أدناه أمر وزير الدفاع:

الجيوش  األلوية،  االركان،  امر إىل كل عاميل هيئة  الدفاع االرسائييل يتوجب إصدار  «مع تنظيم جيش 

والخدمات بأنه يف كل مرة يتوجهون فيها إىل القيادة يجب التوقيع باالسم الحقيقي والكامل وليس مستعارا 

كام كان متبعا إىل اآلن.

من املفضل ان يستبدل كل قائد (من قائد فرقة وحتى رئيس هيئة االركان) اسامء عائالتهم يف حال كونهم 

املان، انكلو ـ سكسون، سالفيني، فرنسيني وأجانب عامة ـ بأسامء عائلة عربية، ليكونوا بهذا مثاال للجنود، 

يجب أن يكون جيش الدفاع االرسائييل عربيا يف روحه، يف أساسه ويف كل تجلياته الداخلية والخارجية.

الرتبــة اســبوعني وتنــرش دون ذكــر  اســتبدال األســامء خــالل  ان تجــري عمليــة  مــن املفضــل 
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العسكرية، يف الجريدة الرسمية، من أجل منح االسم الجديد صفة قانونية.

يجب تأسيس لجنة استشارية إىل جانب هيئة االركان العامة تقوم بتقديم اقرتاح السم عائلة عربي لكل 

ضابط يطلب ذلك.

أطلب منك العمل حاال مبا ورد أعاله، وأن تحول إيل اقرتاحك ألمر يصدر عىل يد هيئة االركان العامة/ 

دائرة القوى البرشية والتي تنظم املوضوع أعاله.

رئيس هيئة االركان

صورة ألمر عربنة أسامء قادة الجيش
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ملحق رقم ٥: االعالن عن استقالل ارسائيل

مديرية الشعب

تل ابيب، د‘ ايار تشاح

  ١٩٤٨/٥/١٣               

سيدي املحرتم،

يرسنا أن نرسل لك دعوة 

لجلسة 

إعالن االستقالل

التي ستعقد يوم الجمعة هـ‘ بأيار تشاح (١٩٤٨/٥/١٤) يف الساعة الرابعة ب.ظ. يف قاعة املتحف (جادة 

روتشيلد ١٦).

نطلب الحفاظ عىل رسية محتوى الدعوة وموعد انعقاد جلسة املجلس.

عىل املدعوين الوصول إىل القاعة الساعة ٣:٣٠.

باحرتام فائق

األمانة

الدعوة شخصية ـ املالبس: مالبس عيد غامقة

صورة لدعوة «إعالن االستقالل»
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ثانًيا: العدوان الثاليث عىل مرص

حرب شنتها ارسائيل عىل مرص يف العام ١٩٥٦ بني ٢٩ ترشين األول و ٥ ترشين الثاين، بالتنسيق عسكريا بني 

القيادات العسكرية يف ارسائيل وكل من بريطانيا وفرنسا. وُيطلق عليها االرسائيليون اسم «حملة كديش».٤٦ 

اما بريطانيا وفرنسا فتسميانها «حملة موسكتري». واحتل الجيش االرسائييل فيها شبه جزيرة سيناء ووصل 

حتى الضفة الرشقية لقناة السويس.

النقب   منطقة  يف  مستوطناتها  بأن  فتتمثل  اإلرسائيلية،  االدعاءات  مبوجب  الحرب،  هذه  خلفيات  أما 

تعرضت بشكل متواصل إىل اعتداءات وتعديات من قبل الفدائيني الذين ارسلتهم مرص للقيام بعمليات  ضد 

اليهود القاطنني يف هذه املستوطنات أو بالقرب من قطاع غزة. والواقع ان ارسائيل كانت املبادرة إىل تنفيذ 

بهذه  أنها  اعتقادا منها  الزمنية ضد مواقع مرصية وفلسطينية يف غزة،  الناحية  سلسلة كبرية وطويلة من 

الطريقة تسدد رضبات موجعة قبل أن تقوم حركة املقاومة الفلسطينية والجيش املرصي بتنفيذ عمليات 

عسكرية ضد ارسائيل، أي ما ميكن تسميته باملعارك االستباقية. ويدعي عدد من املؤرخني االرسائيليني لهذا 

بريطانيا وفرنسا، ولكون  العظمى، خاصة  الدول  لتخدم مصالح  الحرب  إىل  ُجرّت  قد  أن ارسائيل  العدوان 
ارسائيل دولة حديثة العهد اضطرت إىل االستجابة لهذا الضغط.٤٧

أما بالنسبة لربيطانيا وفرنسا فإن األسباب لدى حكومتي البلدين تختلف عام هي بالنسبة الرسائيل. إذ أن 

قرار الرئيس املرصي جامل عبد النارص تأميم القناة يف ٢٦ متوز ١٩٥٦ كان الدافع الرئييس إلعالنهام الحرب 

عىل مرص. 

وتفاهمت حكومات بريطانيا وفرنسا وارسائيل بأن تبادر ارسائيل إىل الحرب، لتتمكن القوات الربيطانية 

القناة والسيطرة عليها. وهناك من يدعي من املؤرخني ان ارسائيل مل تكن  والفرنسية من تطويق منطقة 

معنية بهذه الحرب، وأن فرنسا يف األساس دفعتها إىل خوضها، لكون فرنسا أحد مزودي ارسائيل الرئيسيني 

بالسالح. إال أن هذه التوجهات غري صحيحة لكون بن غوريون كان معنيا باستمرار تسديد رضبات للجيوش 

العربية، وخاصة مرص، للحيلولة دون بناء قوتها العسكرية وخوض حرب انتقامية عربية عىل خلفية خسارة 

حرب  العام ١٩٤٨.

هــذه  يف  املــرصي  الجيــش  عــىل  ولوجســتي  عســكري  بتفــوق  االرسائيــيل  الجيــش  ومتتــع 

املرحلــة بالــذات. فالجيــش املــرصي يف أعقــاب ثــورة الضبــاط االحــرار يف العــام ١٩٥٢ مل ُيحــدث
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تغيــريات جذريــة عــىل مبنــاه القيــادي وتوزيعتــه القياديــة، بحيــث اســتمرت النخبــة متفوقــة اجتامعيــا 

واقتصاديــا عــىل الدرجــات األقــل مكانــة ومرتبــة يف الجيــش، اضــف إىل ذلــك أن الجيــش املــرصي كانــت 

تنقصــه كميــات مــن االســلحة الحديثــة واملتطــورة والتــي مل يتمكــن مــن الحصــول عليهــا بســهولة. باملقابــل 

حققــت املؤسســة العســكرية االرسائيليــة تغيــريات جذريــة عــىل بنيتهــا القياديــة واللوجســتية ومتثــل ذلــك 

بتأســيس فــرق االحتيــاط وامكانيــة تجنيــد وســائل نقــل متنوعــة مــن الجمهــور االرسائيــيل مبوجــب قوانــني 

ــا الحكومــة. ومتكنــت املؤسســة العســكرية مــن عقــد سلســلة  وأنظمــة خاصــة بالجيــش صادقــت عليه

مــن الصفقــات الرسيــة لــرشاء االســلحة مــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة غــري مرتبطــة مبصــدر واحــد فقــط. 

وكذلــك أرص بــن غوريــون عــىل وضــع اســرتاتيجية حربيــة هجوميــة لتحقيــق  التفــوق العســكري التــام 

عــىل كافــة الجيــوش العربيــة املحيطــة بارسائيــل.

ووضعت القيادة الحربية االرسائيلية أهدافا لحرب ١٩٥٦ ومن أبرزها:

السعي الحثيث لتصفية قواعد الفدائيني يف قطاع غزة ويف عدد من مناطق شبه جزيرة سيناء حيث • 

انترشت قواعدهم هناك بدعم من الحكومة املرصية.

القيام بحملة عسكرية شاملة مسبقة ملنع هجوم مرصي، ويتم ذلك بتدمري شامل لكل االستحكامات • 

واملواقع االسرتاتيجية من الناحية العسكرية يف الجيش املرصي، مبا فيها مهابط الطائرات يف سيناء.

فتح خطوط املالحة يف خليج العقبة (تسميه ارسائيل «خليج ايالت») بعد ان منعتها السفن املرصية • 

من االبحار فيه.

   أما القيادة السياسية االرسائيلية فأرادت تحقيق أهداف إضافية:

املليك •  النظام  إعادة  الثورية يف مرص، ومحاولة  الحركة  والقضاء عىل  النارص  اسقاط حكم جامل عبد 

للحكم يف مرص.

فرض اتفاق تسوية بالقوة عىل الحكومة املرصية بعد اخضاعها عسكريا.• 

سفن •  عبور  منعت  قد  املرصية  الحكومة  كانت  أن  بعد  االرسائيلية  املالحة  أمام  السويس  قناة  فتح 

ارسائيلية من وإىل ارسائيل.

وتوجــه دافيــد بــن غوريــون يف ٢١ ترشيــن االول  ١٩٥٦ يرافقــه رئيــس هيئــة االركان العامــة 

كبــار للقــاء  باريــس  إىل  برييــس  شــمعون  االرسائيليــة  الدفــاع  وزارة  عــام  ومديــر  ديــان،  مــويش 
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ــة  ــراف املعني ــني األط ــة ب ــات مكثف ــت مفاوض ــز. وأجري ــيني واالنكلي ــش الفرنس ــة والجي ــال السياس رج

ــه ودفاعــه، وأيضــا  ــرا خارجيت ــا غــي مــوال رئيــس حكومــة فرنســا ووزي ــام، شــارك فيه ــة أي اســتمرت ثالث

وزيــر خارجيــة بريطانيــا ســيلفني لويــد، والســكرتري الشــخيص لرئيــس الحكومــة الربيطانيــة انتــوين ايــدن. 

وتــم االتفــاق يف نهايــة هــذه املفاوضــات عــىل أن تبــادر ارسائيــل اىل تنفيــذ هجــوم كاســح يعقبــه هجــوم 

مشــرتك للقــوات العســكرية لجيــيش فرنســا وبريطانيــا بذريعــة الفصــل بــني جيــيش ارسائيــل ومــرص. وتــم 

التوقيــع عــىل اتفاقيــة بهــذا الخصــوص بــني ارسائيــل وحكومتــي فرنســا وبريطانيــا يف ٢٤ ترشيــن ١٩٥٦.

وتحركت كتيبة مظليني ارسائيلية يف ٢٩ ترشين األول ١٩٥٦ باتجاه ممر املتال يف سيناء، والذي يبعد حوايل 

سبعني كيلومرتا عن القناة.٤٨ ويف اليوم التايل عرضت حكومتا بريطانيا وفرنسا عىل مرص وارسائيل طلبيهام 

بإبعاد قواتها العسكرية ملسافة ١٦ كيلومرتا عن ضفتي القناة. والتقت كتيبة املظليني االرسائيلية مع فرق 

٣١ ترشين  و   ٣٠ بني  الواقعة  الليلة  يف  معا  واتجهت  االرسائييل  الجيش  يف  املدرعات  ووحدات من سالح 

األول  نحو القناة. وانضمت عندها فرنسا وبريطانيا بواسطة سالح طريان البلدين لتسديد رضبة جوية نحو 
الطائرات املرصية التي كانت تدافع عن مرص والقناة يف وجه االعتداء االرسائييل.٤٩

قام الجيش االرسائييل مبحارصة فرق عسكرية مرصية يف موقعي ام الكتف وابو عجيلة وشق الطريق 

باتجاه القناة عىل املحور الشاميل. واقتحمت فرق وكتائب من الجيش االرسائييل ممر املتال إال أنها وقعت 

يف مصيدة الجيش املرصي حيث اشتبكت بعنف وقوة مع املرصيني الذين كبدوا الجيش االرسائييل خسائر 

كبرية يف األرواح. وأصدرت القيادة العامة لهيئة االركان املرصية أوامرها باالنسحاب حتى القناة، إال أن أعدادا 

كبرية من الجنود املرصيني مل ينجحوا يف العودة إىل ما وراء الخطوط، فوقع عدد كبري منهم يف األرس االرسائييل، 

وهنا قامت قيادات عسكرية ارسائيلية بإصدار أوامرها بقتل مئات منهم. وتعرض سالح البحرية االرسائييل 

للسفن واملقاتالت البحرية املرصية وتم اختطاف البارجة «ابراهيم األول» املرصية وجرّها إىل حيفا وعرضت 

أمام الجمهور االرسائييل كغنيمة حرب.

قواتهــا  بإيقــاف  ارسائيــل  قامــت  وبريطانيــا  فرنســا  مــن  وكل  ارسائيــل  بــني  االتفــاق  ووفــق 

ــة  ــة كاف ــة لتصفي ــذه الفرص ــتغلة ه ــا، مس ــويس رشق ــاة الس ــن قن ــرش م ــادس ع ــرت الس ــد الكيلوم عن

قواعــد املقاومــني والفدائيــني الفلســطينيني يف قطــاع غــزة ورشقــي شــبه جزيــرة ســيناء. ووصلــت 

ــىل ــل ع ــيطرت ارسائي ــيناء، وس ــوب س ــىص جن ــيخ يف اق ــى رشم الش ــيل حت ــش االرسائي ــن الجي ــب م كتائ
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جزيريت تريان وسنافري عند مدخل خليج السويس.

    واعرتض االتحاد السوفييتي عىل هذه الحرب بشدة، وأعلنت حكومة موسكو أنها ستتدخل لصالح 

الجانب املرصي، مستفيدة من التحوالت يف السياسة العاملية، وما أفرزته حالة الحرب الباردة. أما الحكومة 

االمريكية فأعلنت بدورها عن معارضتها لهذه الحرب وأمرت جيوش فرنسا وبريطانيا وارسائيل باالنسحاب 

الفوري من سيناء. وتجاوبت كل من فرنسا وبريطانيا وسحبتا جيوشهام من سيناء حتى نهاية العام ١٩٥٦. 

أما الحكومة االرسائيلية فأعلنت عىل لسان رئيسها دافيد بن غوريون عن قبول الطلب باالنسحاب حتى آذار 

١٩٥٧ مشرتًطا عدم إغالق مضائق تريان بوجه املالحة االرسائيلية، عندها سيكون هذا هو السبب أو الذريعة 

االرسائيلية لتنفيذ هجوم جديد عىل مرص.

وأرسلت األمم املتحدة قوة دولية لإلرشاف عىل الحدود بني مرص وارسائيل، وكذلك قوة أخرى إىل منطقة 

رشم الشيخ لإلرشاف عىل حرية املالحة يف مضائق تريان لصالح البحرية االرسائيلية.

وقبل أن ُتنجز ارسائيل انسحابها من سيناء وفق االتفاق الدويل، قامت بتنفيذ عمليتني عسكريتني بدعوى 

«حملة  األوىل هي  العملية   / الحملة  مستوطناتها.  عن  وخاصة  عنها  املرصي  الخطر  وإلبعاد  أمنها  ضامن 

ليكط»، حيث قامت بجمع أسلحة وذخائر الجيش املرصي التي خلفتها القوات املرصية أثناء انسحابها من 

سيناء جراء الهجوم العسكري االرسائييل. ومن االسلحة التي قام الجيش االرسائييل بجمعها: دبابات ومدرعات 

وشاحنات عسكرية ومدافع هاون ومدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة. وتم نقلت هذه الكميات من 

االسلحة إىل معسكرات ومرآب ارسائيلية لرتميمها وضمها إىل الفرق والكتائب العسكرية الستعاملها مستقبال 

ضد الجيوش والشعوب العربية. أما الحملة / العملية الثانية فحملت االسم «حملة عمودا»، حيث قام سالح 

الهندسة يف الجيش االرسائييل بتدمري البنية العسكرية التحتية يف مرص ويف مقدمتها تدمري شبكات املواصالت 

بني مرص وسيناء للحيلولة دون نجاح مرص مستقبال يف تخطيط هجوم عىل ارسائيل عرب سيناء، ويف الوقت 

ذاته منح ارسائيل فرصة زمنية مناسبة لالستعداد ملواجهة أي هجوم مرصي محتمل.

 » املطاف حققت نرصا  نهاية  أن مرص يف  العدوان  راصدي هذا  ارسائيل، خاصة  مؤرخي  بعض  ويؤكد 
انترصت مرص؛ املحاولة البوليسية األخرية لالمربيالية، فشلت».٥٠

وبلــغ حجــم قــوات الــدول املعتديــة (بريطانيــا= ٤٥ ألــف جنــدي، وفرنســا= ٣٤ ألــف جنــدي، 



١٨٠

وارسائيل= ١٧٥ ألف جندي)، أما الجيش املرصي فتكون من ٣٠٠ ألف جندي. 

االركان  هيئة  (رئيس  ديان  مويش  من:  كل  االرسائييل  الجيش  يف  القياديني  من  الحرب  هذه  يف  وبرز 

دائرة  (رئيس  يهوشفاط هركايب  الحربية)،  العمليات  دائرة  (رئيس  االرسائييل)، مئري عميت  للجيش  العامة 

االستخبارات)، اسحق رابني (قائد لواء الشامل يف الجيش االرسائييل)، رحبعام زئيفي (رئيس هيئة الجيش يف 

لواء الجنوب)، حاييم بارليف (قائد لواء ٣٧ يف الجيش)، اريئيل شارون (قائد لواء املظليني)، بنيامني جيبيل 

(قائد لواء غوالين)...

 

ثالًثا: حرب حزيران ١٩٦٧

وُتعــرف يف ارسائيــل بـــ «حــرب األيــام الســتة» (للداللــة عــىل االنجــازات االرسائيليــة الرسيعــة

سورية
لبنان

الجوالن
ارسائيل

البحر املتوسط

الضفة الغربية

األردن

قطاع غزة

شبه جزيرة سيناء

مرص

السعودية



١٨١

يف مدة قصرية، حيث جرت  السيطرة عىل مساحات هائلة من األرايض العربية).

وقعت هذه الحرب بني ارسائيل وبني جيوش مرص وسورية واالردن بدعم عسكري من العراق.  

الدول  عىل  حزيران  بحرب  ارسائيل  قيام  تربير  الحال،  بطبيعة  والسياسية،  العسكرية  املؤسسة  تحاول 

هذه  وقوع  إىل  أدت  التي  والبعيدة  القريبة  والعوامل  الذرائع  من  سلسلة  وتطرح  بها.  املحيطة  العربية 

الحرب.٥١ 

نستعرض هنا بعضا من هذه األسباب والعوامل كام تعرب عنها املؤسسة العسكرية االرسائيلية:

ازدياد قوة الفلسطينيني يف االردن بعد تأسيس حركة «فتح». وسعي الفلسطينيني إىل تحرير فلسطني . ١

والقضاء عىل ارسائيل.

توايل االعتداءات من وراء الحدود بني االردن وارسائيل عىل املستوطنات االرسائيلية القريبة منها.. ٢

الذين . ٣ الفلسطينيني  قبل  االردن من  امللك حسني يف  لها  تعرض  التي  الداخلية  السياسية  الضغوط 

يشكلون أغلبية من السكان يف االردن، والذين يطالبونه بالعمل العسكري ضد ارسائيل.

استمرار النزاع عىل الحدود االرسائيليةـ  السورية، حيث استمرت سورية بقصف القرى واملستوطنات . ٤

االرسائيلية يف الجليل ويف املنطقة املنزوعة السالح الفاصلة بني ارسائيل وسورية. مام اضطر ارسائيل 

اىل الرد عىل هذه االعتداءات بواسطة اسقاط طائرات «ميغ» سورية وقصف مواقع سورية يف هضبة 

الجوالن.

من جهة أخرى اّدعت ارسائيل ان الحركات االنقالبية يف سورية اشارة واضحة اىل ضعف نظام الحكم . ٥

السورية  القيادة  أظهرت  لذا   .١٩٤٨ حرب  يف  السوري  الجيش  هزمية  أعقاب  يف  استقراره  وعدم 

استعدادها لتسديد رضبة إىل ارسائيل لتعيد مجد قواتها ومكانتها العربية.

اشتداد الرصاعات يف مرص بني رئيس هيئة االركان املشري عبد الحكيم عامر وبني الرئيس جامل عبد . ٦

النارص بعد الفشل يف حرب اليمن. وقوي تراشق التهم بني الشخصني إىل حّد االدعاء أن عبد النارص 

مل يكن موافقا عىل قرار عامر بإغالق مضائق تريان يف وجه املالحة البحرية االرسائيلية.٥٢ 

ــات املتحــدة ودول . ٧ ــوده الوالي ــذي تق ــني املعســكرين الغــريب ال ــاردة ب اشــتداد حــدة الحــرب الب

ــذا  ــس ه ــرشق. وانعك ــوفييتي ودول ال ــاد الس ــوده االتح ــذي يق ــي ال ــكر الرشق ــرب واملعس الغ
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الرصاع بني املعسكرين عىل ميدان الرصاع يف الرشق االوسط. 

اراد زعامء الدول العربية املحيطة بارسائيل التخلص من الرصاعات واالزمات الداخلية التي كانوا . ٨

االنهيار  من  حكمهم  أنظمة  إلنقاذ  آخر  مبعنى  ارسائيل.  ضد  حرب  تنظيم  اىل  فسعوا  بها،  ميرون 

والسقوط.

االدعاء االرسائييل ان الجيش املرصي قد نقل قوات كبرية مدججة بالسالح  عرب القناة نحو سيناء، ما . ٩

سيؤدي إىل زيادة منسوب التوتر بني الدولتني وجيشيهام.

ولكن الحقيقة أن الجيش االرسائييل بعد االنجاز الذي حققه يف حرب ١٩٥٦ صمم عىل متابعة تسديد 

رضبات نحو جيوش الدول العربية ملنعها من بناء ذاتها وإلضعافها عسكريا ولوجستيا. وتعالت االصوات 

يف ارسائيل الداعية إىل اعالن حرب شاملة وواسعة ضد الدول العربية لتلقينها درسا، ما سيمنح ارسائيل 

مواقع  واالقتحام ضد  االعتداءات  بحمالت  ارسائيل  واستمرت  الدولية.  املحافل  يف  وأفضل  أقوى  مكانة 

مرصية وسورية واردنية وقرى فلسطينية مساملة وآمنة يف الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة االنتقام من 

العمليات الفدائية التي ينفذها فلسطينيون ضدها.٥٣    

أعلنت الحكومة املرصية عن إغالق مضائق تريان يف ٢٣ ايار ١٩٦٧ .٥٤ وادعت ارسائيل ان هذه الخطوة 

هي مبثابة اعالن حرب عليها من قبل مرص. وقام الرئيس املرصي عبد النارص بتوقيع اتفاقيات دفاع مشرتك 

مع كل من حكومات سورية واالردن والعراق. وأصبحت القيادة املشرتكة للجيوش العربية االربعة مرصية. 

وازدادت مخاوف ارسائيل من امكانية تحقيق القوات االردنية نجاحا يف الوصول اىل الساحل االرسائييل الذي 

ال يبعد سوى ١٧ كيلومرتًا عن الضفة الغربية. واشارت الحكومة االرسائيلية اىل امللك حسني اال يتعاون مع 

عبد النارص ألن يف ذلك اشارة اىل ما سيتعرض له من رضبات. ووفق املؤسسة االرسائيلية فإن امللك حسني 

كان يف حرية من أمره، فهو مل يكن مستعدا لخوض حرب مع ارسائيل لعلمه بالنتيجة التي سيصل اليها، ومن 

جهة أخرى خوفه عىل حكمه من الزعزعة واحتامالت االنهيار.

اعلنت ارسائيل عن تجنيد االحتياط ملواجهة التحركات السياسية العربية التي قادها عبد النارص، وتم االعالن 

عن حالة الطوارئ العامة يف كافة مرافق الحياة العامة تحسبا لوقوع حرب. وازداد منسوب تخوف الشعب يف 

ارسائيل من حكومة ليفي اشكول، وبالذات منهـ  أي من اشكولـ  لكونه غري ملم بالشأن الحريب، وساد االعتقاد أنه 

مرتدد. إال أن جلسة الحكومة االرسائيلية يف ليل السابع والعرشين من ايار ١٩٦٧ كانت حاسمة حيث وافق تسعة
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وزراء يف الحكومة عىل اعالن الحرب حاال، ووافق تسعة وزراء آخرين عىل االنتظار ريثام تنجيل غيمة التوتر.

الثامن  يف  أي  التايل،  اليوم  يف  خطابا  ألقى  الحكومة،  طريف  بني  األمر  من حسم  اشكول  ينجح  مل  وملا   

والعرشين من ايار، ولكنه تأتأ قليال أثناء القائه الخطاب، فاعتقد الشعب االرسائييل أن رئيس الحكومة مرتدد 

ألون وزيرا  يغآل  الجرنال  اشكول وعني  تنازل  الشديد  التوتر  الظروف من  وازاء هذه  وغري مقتنع مبوقفه. 

للحرب، إال أن ألون كان يف مؤمتر يف االتحاد السوفييتي، فعني مضطرا مويش ديان وزيرا للحرب (كان مويش 

ديان من نشيطي حزب رايف الذي ترأسه بن غوريون ومن معاريض حكومة اشكول)، وتم ضم وزراء من 

االحزاب املعارضة، خاصة من حزب حريوت ويف مقدمتهم مناحيم بيغني. واعلن رسميا عن إقامة حكومة 

وحدة وطنية ارسائيلية للمرة االوىل منذ تأسيس ارسائيل.

وتبني الرسائيل أن ما سمته فرتة االنتظار مل تسعفها يف منع الحرب، وافق االمريكيون ّرساً عىل قيام ارسائيل 

بعملية عسكرية ضد مرص.٥٥ هذه املوافقة من قبل الحكومة االمريكية رسمت مصري الحرب وما بعد الحرب 

بالنسبة الرسائيل. ولقد ُوّقع اتفاق رسي بني الرئيس األمرييك جونسون وبني رئيس حكومة ارسائيل اشكول 

الرشق  بحروب  األمرييك  الرئيس  انشغال  فرتة  يف  األوسط  الرشق  ألمور  «ضابطا»  ارسائيل  تصبح  ومبقتضاه 

األقىص.٥٦  واتبعت ارسائيل اساليب االرهاب النفيس مبتدئة بالطأمنة النفسية أن حربا لن تقع يف املنظور 

القريب، وأن إغالق مضائق تريان ليس مدعاة اآلن لشن حرب عىل مرص، وعىل ارسائيل السعي اىل تبني كافة 

الطرق والوسائل الديبلوماسية للحيلولة دون وقوع حرب تكون ويالتها وخيمة عىل املنطقة بأجمعها. هذا ما 

أعلنه مويش ديان، كجزء من عملية التمويه والتهدئة املؤقتة. وحرر آالف من جنود االحتياط إىل أجل قصري 

للغاية. ترصيح ديان هذا نرش يف الثالث من حزيران ١٩٦٧.

وبدأت ارسائيل فعليا بتجنيد احتياطها كامال ونقل قواتها إىل الجبهات عىل الحدود، وتم استخدام كافة 

وسائل النقل الثقيلة املوجودة مبلكية خاصة لدى الجمهور الواسع كجزء من املجهود الحريب. وارتفعت وترية 

التدريبات يف صفوف الجيش االرسائييل. وكذلك كان الحال يف صفوف الجيوش العربية املرصية والسورية 

واالردنية والعراقية، فأصبحت األجواء ملبدة بغيوم الحرب.

 ١٨٥ بقيــام   ١٩٦٧ حزيــران  مــن  الخامــس  صبيحــة  مــن   ٧:٤٥ الســاعة  يف  الحــرب  اندلعــت 
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طائرة من سالح الجو االرسائييل بقيادة مردخاي هود برضب طائرات سالح الجو املرصي والسوري واالردين 

والعراقي بصورة مباغتة وهي جامثة عىل أرايض املطارات. هذا الهجوم املباغت الذي حمل اسم «موكيد»٥٧ 

حسم الحرب من بدايتها لصالح ارسائيل، إذ مل يعد لدى جيوش الدول العربية املشار إليها آنفا قوة دفاع 

جوية لحامية الجيوش الربية والبحرية. وأعاد سالح الجو االرسائييل تسديد رضبات متواصلة عىل املطارات 
املرصية والسورية، حتى بلغ األمر بأنه مل يعد لدى هذه الجيوش قوة رد.٥٨

وحصيلة هذه العملية الجوية املباغتة تدمري زهاء ٣٥٠ طائرة  من أصل ٦٠٠ طائرة امتلكتها جيوش الدول 
العربية املواجهة الرسائيل. أما خسائر الطريان االرسائييل فبلغت قرابة ٥٠ طائرة مقاتلة.٥٩

االول من حرب حزيران، وهكذا  اليوم  يف  العربية  الجيوش  تفوقا جويا عىل  االرسائييل  الجيش  وحقق 

أصبحت الحرب الربية سهلة أكرث، إذ وفرت أرساب سالح الجو االرسائييل غطاء نافعا للغاية لتقدم الجيوش 

الربية يف جبهات القتال املختلفة يف سيناء والضفة الغربية وهضبة الجوالن. وبالرغم من التفوق الجوي الذي 

حققته ارسائيل، إال أن الطريان السوري والعراقي حلق عدة مرات يف أجواء بعض املدن واملواقع االرسائيلية 

وألقى بقنابل وقذائف أدت عىل إلحاق أرضار برشية ومادية كبرية.

ويف اليوم األول، وبعد نصف ساعة من العملية الجوية االرسائيلية تحركت القوات الربية االرسائيلية باتجاه 

بـ ٦٠٠ دبابة  اليها كتائب عدة مدججة  فيالق، ثم اضيفت  القوات من ثالثة  غزة وسيناء، وتكونت هذه 

ومدرعة. ومتكنت هذه القوات خالل يومني من احتالل قطاع غزة، ويف السابع والثامن من حزيران بلغت 

القوات االرسائيلية قناة السويس ورشم الشيخ وراس نرصاين وابو رديس يف جنوب وغرب سيناء.

ـ  وأنها  لعلمها بخسارته مسبقا،  امللك حسني عن خوض حرب معها  ثني  انها حاولت  وتدعي ارسائيل 

أي الحكومة االرسائيلية ـ غري معنية بحدوث ذلك للملك حسني. وأوفدت إليه رسا مبعوثني لتوضيح األمر. 

من  سلسلة  يحقق  املرصي  الجيش  ان  مدعيا  امللك  عىل  قد ضغط  النارص  عبد  أن  تدعي  ارسائيل  أن  إال 

االنتصارات تلو االخرى عىل جبهة القتال يف سيناء، ولذا فإن اعالن امللك حسني عن الحرب سيخفف عن 

الغربية  الضفة  ايام من احتالل كافة مناطق  القوات االرسائيلية يف غضون ثالثة  الجبهة املرصية. ومتكنت 

املختار. وانسحبت الله لشعبه  السياسية االرسائيلية هدية من  القيادة  اعتربتها  التي  القدس  ويف مقدمتها 



١٨٥

 القوات االردنية حتى عرب االردن.٦٠

سورية  مع  الحدود  طول  العسكرية عىل  وفرقها  وكتائبها  قواتها  من  كبري  عدد  برتكيز  ارسائيل  وقامت 

استعدادا للبدء بهجوم حريب، وكان أوله قصف عنيف جدا ملواقع حربية سورية يف الجوالن، وتحريك عدة 

فرق وكتائب عسكرية عىل األرض وصوال حتى جرس بنات يعقوب ثم بلوغ القنيطرة. وكانت املعارك قاسية 

وعنيفة للغاية، إذ ان الجنود السوريني أظهروا بسالة كبرية يف التصدي للجيش االرسائييل الذي تكبد خسائر 

فادحة يف عدة اشتباكات ومعارك يف الجوالن. وقام الجيش االرسائييل فور احتالله الجوالن بتدمري ما يزيد عن 
١٥٠ قرية وبلدة يف الجوالن وطرد أهاليها نحو سورية، واإلبقاء عىل خمس قرى فقط.٦١

كانت خسائر ارسائيل قرابة ٨٠٠ جندي قتيل وثالثة آالف جريح. أما الجيوش العربية فتكبدت خسائر 

كثرية، عىل النحو التايل (وفقا لتقديرات ارسائيل): مرص ـ حوايل ١٢ الف جندي قتيل. سورية ـ حوايل ألفي 

جندي قتيل. االردن ـ حوايل ستة آالف قتيل. ومل تعلن الحكومات العربية عن إحصائيات تتعلق بعدد القتىل 

رسميا يف هذه الحرب.

ومن ابرز نتائج هذه الحرب بالنسبة الرسائيل:

الغربية والجوالن وقطاع غزة •  الضفة  بالسيطرة عىل مزيد من االرايض يف  توسيع رقعة ارسائيل 

وسيناء.

وصلت حدودها حتى نهر االردن كخط دفاع طبيعي.• 

وصلت حدودها حتى قناة السويس كخط دفاع طبيعي.• 

سيطرة عىل قمة جبل الشيخ منه ترشف عىل دمشق وتشكل خطرا عىل القيادة السورية.• 

الطريان •  بها، خاصة تفوق سالح  املحيطة  العربية  الدول  تفوق عسكري ارسائييل كبري جدا عىل 

االرسائييل.

إلحاق هزمية عسكرية وسياسية، يف الوقت ذاته، بالجيوش والحكومات العربية.• 

ــة فــإن هــذه الحــرب قــد كشــفت ضعــف االنظمــة السياســية، وضعــف  أمــا بالنســبة للــدول العربي

ــة.٦٢  ــق املناعــة العســكرية العربي ــة وتعمي ــة يف ضــامن األمــن العــريب وتقوي املؤسســة العســكرية العربي

ــارت حميــة الجامهــري العربيــة ضــد سياســات  وأيضــا فــإن الهزميــة ـ عرفــت بـــ «نكســة ١٩٦٧»- قــد اث

حكوماتهــا. وتركــت هــذه الحــرب آثــارا ســلبية يف الشــارع العــريب بشــكل عــام، خاصــة مظاهــر 
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خيبة األمل واالحباط.٦٣ 

خططا  وضعت  استيطانية  حركات  تظهر  وبدأت  والعظمة،  التفوق  مشاعر  ارسائيل  يف  تعززت  بينام 

مدعومة من الحكومات االرسائيلية املتعاقبة عىل نرش املستوطنات يف كافة األرايض التي احتلتها ارسائيل يف 

هذه الحرب. ومل تنصع الحكومة االرسائيلية لقرارات االمم املتحدة الداعية إياها إىل االنسحاب من األرايض 

التي أحتلتها. وعاش املجتمع االرسائييل يف أجواء من الفرح والغطرسة يف اعقاب ما حققه الجيش االرسائييل 

من انجازات عسكرية يف الحرب. ويعتقد كثري من املراقبني واملحللني السياسيني والعسكريني أن هذه األجواء 

وغريها كانت السبب األسايس والرئييس يف تعرض ارسائيل إىل حرب مباغتة يف العام ١٩٧٣. 

جندي  آالف   ٢١٠ و  نظامي،  جندي  ألف   ٥٠ كالتايل:  فكانت  االرسائيلية  العسكرية  القوات  حجم  أما 

احتياط. وخرست ارسائيل ٧٧٩ جنديا قتيال، و٢٥٩٣ جنديا جريحا، و١٥ جنديا اسريا، و ٤٦ طائرة مقاتلة 

أسقطت يف هذه الحرب عدا طائرات مروحية. أما حجم القوات العربية فكانت كالتايل: ٣٠٥ آالف جندي 

مرصي. ٢٣٥ ألف جندي سوري. ٢١٥ ألف جندي اردين. أي٧٥٥ ألف جندي لدى جيوش الدول الثالث بدون 

الجيش العراقي. وامتلكت هذه الدول ما مجموعه ٥٢٠ طائرة حربية. وخرست الجيوش العربية ٢١٥٠٠ 

جندي قتيل. و ٤٥ ألف جندي جريح. وستة آالف جندي أسري. و٣٣٢ طائرة حربية.  

وبرز يف هذه الحرب من بني قياديي الجيش االرسائييل: اسحق رابني (رئيس هيئة االركان العامة)، حاييم 

بارليف (نائب رئيس هيئة االركان العامة)، عيزر وايزمان (رئيس دائرة العمليات الحربية)، أهارون يريف 

(رئيس دائرة االستخبارات)، مردخاي بيلد (قائد سالح الجو)، اريئيل شارون (قائد كتيبة يف لواء الجنوب)، 

رفائيل «رفول» ايتان (قائد لواء املظليني)، مردخاي غور (قائد لواء ٥٥)... 

رابًعا: معركة الكرامة

أفرزت نتائج حرب حزيران العام ١٩٦٧ تحرًكا واسع النطاق يف كل ما له عالقة مبقاومة االحتالل االرسائييل لألرايض 

الفلسطينية خاصة والعربية عامة. واتخذت املقاومة عدة أشكال وصور، من ابرزها تقديم عرائض االحتجاج حول 

سلوك ومنهج قيادة االحتالل يف التعامل مع الفلسطينيني الرازحني تحت نري االحتالل، وعدم تقّيد ارسائيل باالتفاقيات
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 الدولية التي ُتشري إىل كيفية معاملة من يقع تحت سيطرة االحتالل. ونظمت ارضابات كثرية يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة ولكن دون جدوى، وأبرقت قيادات سياسية ودينية فلسطينية إىل محافل دولية وديبلوماسية 

لفضح األساليب التعسفية والقمعية التي ميارسها االحتالل ضد املدنيني، ولكن دون جدوى.

أّما املقاومة العسكرية فانطلقت عىل يد املنظامت الفلسطينية الفدائية التي اعرتضت طرق الدوريات 

وبادرت  الحديد.  العمليات ضد مرافق حيوية مثل سكك  وتنفيذ سلسلة من  االلغام  االرسائيلية عرب زرع 

سلطات االحتالل  إىل اعتقال مئات من الشباب والسياسيني وتقديم لوائح اتهام ضدهم او اعتقالهم اداريا 

دون محاكمة لفرتات طويلة، كام وفرضت عقوبات جامعية عىل قرى بأكملها كوسيلة ضغط عىل القيادات 

الفلسطينية لإلذعان لالحتالل والتخيل عن املقاومة. 

ويف الوقت الذي كانت فيه تجري عملية تنظيم وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، نشط املسار 

القايض بانسحاب  يارنغ لتطبيق قرار االمم املتحدة رقم ٢٤٢  الدويل غونار  الديبلومايس بواسطة املبعوث 

ارسائيل من كافة االرايض العربية التي احتلتها يف حرب حزيران ١٩٦٧. وأما جهود حكومات البالد العربية 

فكانت متجهة نحو تنظيم عقد قمة عربية تعرث عقدها. 

وساد االعتقاد يف اوساط ومحافل القيادات االرسائيلية أن الهزمية التي الحقتها بالجيوش العربية يف حرب 

حزيران لن تقيم لها قامئة بعد اليوم، وأن العرب بحاجة إىل عدة سنوات إلعادة بناء ما دمر يف هذه الحرب. 

ولكن حقيقة األمر أن الجيوش العربية، خاصة مرص وسورية رشعت مبارشة يف إعادة تنظيم ذاتها، ومحاسبة 

النفس حول ما جرى يف حرب حزيران، واالستعداد ملواجهة أخرى. 

التصدي لالحتالل أمر مرشوع،  الفدائية مؤكدة أن  الفلسطينية فزادت من وترية عملياتها  أما املقاومة 

ولن يتوقف مطلقا. وهذا كان معناه رفض قرار وقف اطالق النار. ومن جهة أخرى فإن حرب االستنزاف بني 

ارسائيل ومرص وسورية قوت روح املقاومة، خاصة بعد إغراق سفينتني حربيتني ارسائيليتني هام «ايالت» و 

«دكار». وأحدثت حرب االستنزاف رشخا عميقا داخل صفوف االرسائيليني، حيث أن ما اعتقدوا أنهم انجزوه 

مل يكتمل مطلقا. 

ولهـــذا زادت حـــدة التوتـــر يف الشـــارع االرسائيـــيل، وتعمـــق القلـــق مـــن املســـتقبل، بالرغـــم 
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من االنتصار الذي حققوه يف حرب حزيران ١٩٦٧، لهذا قامت ارسائيل، ومن منطلق الحفاظ عىل انجاز حرب 

منطقة  النطاق عىل  واسع  بشن هجوم  الفلسطينية،  للمقاومة  وموجعة  مبارشة  ولتسديد رضبة  حزيران، 

الكرامة يف غور االردن الرشقي، يف ٢١ آذار ١٩٦٨ حيث عربت نهر األردن أربعة ألوية ووحدات من سالح 

املدفعية واملدرعات وأربعة أرساب طائرات مقاتلة ومروحيات عسكرية. وتكونت القوة االرسائيلية املهاجمة 

من نحو ١٥ ألف جندي.٦٤ ودام القتال طوال اليوم املذكور عىل جبهة طولها قرابة خمسني كيلومرتا، واشتبك 

الجيش االرسائييل مع املنظامت الفدائية الفلسطينية وقوات من الجيش االردين، وألحقت بالقوات االرسائيلية 

املعادية هزمية شديدة. وخلف الجيش االرسائييل وراءه عددا كبريا من االليات الحربية املعطوبة، إضافة إىل 

عدد كبري من الخسائر يف األرواح.

ساهمت نتائج معركة الكرامة يف رفع معنويات الفلسطينيني خاصة والعرب عامة، بأنه ميكن صد هجامت 

وتعديات الجيش االرسائييل، وأن عىل القيادة الفلسطينية تويل أمر مقاومتها بنفسها مع دعم عريب. 

ومن جهة أخرى، ساهمت هذه املعركة مبا أفرزته من نتائج وتأثريات يف تدفق أعداد كبرية من الفلسطينيني 

إىل االلتحاق مبنظامت فدائية يف مقدمتها «فتح» التي ملع نجمها يف هذه املعركة، وبالتايل شكلوا أساس إقامة 

لصفوف  واألجانب  العرب  املتطوعني  من  كبري  عدد  ايضا  وانضم  العسكري.  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

املنظامت الفلسطينية اميانا منهم بصدق القضية ورشعية مقاومة االحتالل ومامرساته القمعية.

والعرب يف  للفلسطينيني  الكرامة  أعادت شيئا من  كاسمها  بأنها  الكرامة  بالنسبة ملعركة  األمر  وخالصة 

مواجهاتهم وحربهم مع ارسائيل إلعادة الحقوق الفلسطينية والعربية املغتصبة إىل أصحابها الرشعيني.  

* * *
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ملحق: أوامر عسكرية بتنفيذ عملية رقم ٣ ضد منظمة «فتح» يف الكرامة

رسي للغاية

عملية رقم ٣

عام:

١. مركز ينفذ عملية ضد قواعد «فتح» يف منطقة الكرامة.

توجيه:

٢. مركز يصفي قاعدة «فتح» يف الكرامة وضواحيها.

٣. يهدم كافة منازل «فتح» يف الكرامة وضواحيها.

٤. يظهر وجود جيش الدفاع االرسائييل يف امليدان وينسحب مبوجب أمر.

التنفيذ:

وجود  تأكيد  خالل  من  الكرامة  يف  «فتح»  قواعد  وتدمري  والسيطرة  النهار،  وضح  يف  عملية  تنفيذ   .٥

جيش الدفاع االرسائييل يف املنطقة، كل 

هذا بواسطة قوات مدرعة، ومشاة يتم 

وقوات  مصفحة،  آليات  بواسطة  نقلهم 

تنقل جوا بواسطة مروحيات بهدف سد 

منافذ انسحاب عنارص فتح من منطقة 

الكرامة شامال ورشقا مبساعدة من سالح 

املدفعية وسالح الجو.

آذار   ٢١ الخميس  ال«ع»  يوم   .٦

١٩٦٨ الساعة «ش».

صدر بيوم ١٩ آذار ١٩٦٨.

صورة ألمر تصفية «فتح» يف الكرامة
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خامًسا: حرب االستنزاف

آذار ١٩٦٩ وشهر آب ١٩٧٠.  الواقعة بني شهر  الفرتة  الحرب بني جييش ارسائيل ومرص يف  جرت هذه 

وتوقفت حني توصل الطرفان إىل عقد هدنة يف السابع من آب ١٩٧٠. 

قامت القيادة االرسائيلية العامة، وخاصة دائرة التخطيط بوضع مخططات ملد خط استحكامي عىل طول 

ضفة القناة الرشقية، فيه ثالثون موقعا استحكاميا وغرف قيادة ومطاعم وغرف للنوم. واعترب هذا الخط 

الذي حمل اسم «خط بار ليف» (عىل اسم رئيس هيئة االركان يف وقته حاييم بار ليف الذي أيد مد الخط) 

من أكرث الخطوط الحربية مناعة وضخامة وتكلفة يف العامل. بالرغم من أن اصواتا معارضة القامته قد ارتفعت 

وتعالت، وكان من بينها الجرنال اريئيل شارون. وادعى املعارضون أنه يف حالة نشوب حرب فلن تكون فائدة 

الخط كاملة بالتامم كام اعتقد واضعو تصاميمه.   

قامت مرص وملدة أكرث من سنة بقصف متواصل عىل طول املواقع واالستحكامات العسكرية االرسائيلية 

املنترشة عند قناة السويس عىل ضفتها الرشقية كجزء من عمليات متهيدية لتحرير االرايض املرصية الواقعة 

تحت االحتالل االرسائييل منذ حرب ١٩٦٧. وحاولت مرص مسبقا بكافة القنوات الديبلوماسية إحراز قرار 

من الهيئة العامة لألمم املتحدة يلزم ارسائيل باالنسحاب من سيناء، ولكن دون جدوى. واستخدمت ارسائيل 

قوتها الجوية لدك عرشات القواعد واملواقع الحربية واملدنية املرصية، ما ألحق دمارا وخرابا شامال يف كثري 

من األحياء السكنية يف مدن القناة واملرافق االقتصادية والصناعية.

السورية واالردنية واللبنانية يف بعض  الحدود  ايضا  وبالرغم من ذلك فإن حرب االستنزاف قد شملت 

األحيان ولبعض املواقع.

قامت منظمة التحرير الفلسطينية بإدارة حرب االستنزاف عىل طول الجبهة االردنية ـ االرسائيلية بدعم 

من الجيش االردين والحكومة االردنية.

 وجدير ذكره هنا إىل أنه يوجد نقاش عام يف الدوائر االرسائيلية الرسمية والشعبية حول موعد بداية 

ومدة هذه الحرب وحجمها. 

هنا نورد بعضا من أهم  األحداث والوقائع العسكرية والحربية التي جرت يف فرتة حرب االستنزاف، التي 

شهدت رغبة مرصية عميقة إلعادة كرامة الجيش املرصي بعد هزمية حرب ١٩٦٧، بينام واصلت ارسائيل 

املرصية  للمدن  املكثف  بقصفها  املدنيني  مواطني مرص  وعىل  املرصية  االرايض  عىل  العسكرية  اعتداءاتها 

الواقعة عىل طول القناة:٦٥ 
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قصف جوي مكثف عىل مواقع عسكرية مرصية عىل طول القناة.• 

 قيام فرقة من سالح املظليني يف الجيش االرسائييل باحتالل جزيرة شدوان يف خليج السويس.• 

 إسقاط عدد من الطائرات املقاتلة املرصية مع طياريها الروس.  • 

الحكومة •  تقدم  مل  بينام  األمريكية،  االدارة  اليها  وجهته  طلب  عىل  بناء  هدنة  عىل  مرص  موافقة   

االرسائيلية أي جواب حول الطلب ذاته، اال بعد ان نفذ جيشها سلسلة من العمليات الحربية ضد 

الجيش املرصي، ويف مقدمتها اسقاط مجموعة من الطائرات.

أما نتائج هذه الحرب بالنسبة للطرفني فيمكن االشارة إىل ما ييل:

مقتل قرابة ٧٠٠ جندي ومدين ارسائييل.) ١

مقتل آالف املرصيني من عسكريني ومدنيني نتيجة القصف الذي نفذته طائرات ارسائيل الحربية ضد ) ٢

مواقع ومدن مرصية مأهولة بالسكان (يعتقد أن عدد القتىل من بني املدنيني املرصين قد تجاوز العرشة 

آالف). وهذا القصف  أدى إىل تهجري وترشيد عرشات آالف العائالت املرصية من بيوتها ومدنها.

تركت هذه الحرب آثارا بالغة عىل الشارع االرسائييل العام، خاصة أنها أضعفت من معنويات االرسائيليني ) ٣

الذين عاشوا فرتة من الغطرسة والكربياء جراء انتصارات حرب حزيران ١٩٦٧. وعرب الشاعر االرسائييل 

حاييم غوري عن هذه الحالة بقصيدة مطلعها «تل ابيب مضاءة والقناة مشتعلة». ومام زاد من هبوط 

اآلمال واالحباط توايل أخبار سقوط عدد كبري من الجنود يف ساحات املعارك. 

اعتقدت قيادات ارسائيل السياسية والعسكرية عىل حّد سواء، أن النرص الذي حققته رسيعا يف حرب ) ٤

بتنظيم  يفكر  الجيش املرصي  العربية ويف مقدمتها  الجيوش  لن يجعل  كله،  العامل  بهر  والذي   ١٩٦٧

بدأ  قد  واملفكك  املحطم  الجيش  هو  فها  واملفاهيم،  املعايري  غريت  االستنزاف  حرب  أن  إال  بالحرب. 

يستعيد عافيته ويحاول أن يثبت وجوده العسكري يف ميدان القتال قبل امليدان السيايس. ولهذا، فإن 

هذه الحرب كانت امتحانا ملرص بالرغم من كل ما حل بها من كوارث وويالت، ويف الوقت ذاته بدأت 

رياح وبوادر التمرد والعصيان املدين تعصف بالرأي العام االرسائييل، وإن كان يف نطاق ضيق ومحدود.
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الجيش ) ٥ القتىل والجرحى، ونجاح  الشارع االرسائييل بعد توايل اخبار  تيارات معارضة للحرب يف  بروز 

املرصي يف تسديد رضبات موجعة ضد الجيش االرسائييل «اُملقّدس» بعيون االرسائيليني. وكان أبرز ما 

افرزته حالة حرب االستنزاف تلك الرسالة التي بعث بها طالب الصف الثاين عرش الثانوي، وهو الصف 

األخري يف مرحلة الدراسة الثانوية يف ارسائيل قبل التجند يف الجيش االرسائييل. الرسالة وجهت إىل رئيسة 

االحتالل،  مواصلة  فيها  الطالب  استنكر  حيث   ،١٩٧٠ نيسان   ٢٨ يف  مئري  غولدا  االرسائيلية  الحكومة 

مظهرين امتعاضهم الشديد من عدم مبادرة الحكومة إىل توقيف حرب االستنزاف حاال. 

ومن جهة أخرى عربت قطاعات أخرى غري رسمية عن رفضها لالحتالل مثل املرسح الكامريي الشهري يف 

تل ابيب، حيث عرضت عىل خشبته مرسحية ساخرة بعنوان « ملكة الحامم»(ملكات هأمباتيا) من تأليف 

حانوخ ليفني، احتوت عىل مقاطع ساخرة (ساتريا) ضد سياسة الحكومة يف موضوع حرب االستنزاف الجارية 

أطراف  ضغوط  نتيجة  املرسحية  عروض  توقيف  إىل  املرسح  هذا  ادارة  واضطرت  مرص.  مع  الحدود  عىل 

حكومية وشعبية.٦٦ ولكن، مام ال شك فيه ان الجو العام الذي كان سائدا بعد انتصارات حزيران ١٩٦٧ مل يعد 

قامئا جراء حرب االستنزاف. فبالرغم من مواصلة ارسائيل  تفوقها الجوي، إال أنه تبني لها أن الجيش املرصي 

قد قطع شوطا طويال يف إعادة ترميم  ألويته وفرقه ووحداته ورشاء اسلحة جديدة (مبا فيها منصات صواريخ) 

والقيام بتدريبات مكثفة لخوض حرب جديدة ضد ارسائيل يكون هدفها املركزي تحقيق نرص عسكري. وبدأ 

التخطيط االسرتاتيجي العسكري املرصي لكيفية عبور القناة، وتحقق ذلك يف حرب اوكتوبر ١٩٧٣.

وكنا قد ذكرنا كيفية سري حرب االستنزاف عىل طول الجبهة االرسائيليةـ  االردنية يف غور االردن، وهنا بودنا 

االشارة إىل أن ما ميز هذه الحرب عىل هذه الجبهة بالذات أنها كانت عبارة عن قصف مدفعي متواصل 

بني الطرفني باستخدام انواع متنوعة من املدافع الخفيفة والثقيلة، بحيث قامت املدفعية االرسائيلية بقصف 

مواقع عسكرية اردنية وفلسطينية ومدن وقرى اردنية ايضا، وقامت املدفعية االردنية والفلسطينية بقصف 

املستوطنات االرسائيلية باملقابل. ووقعت يف هذه الفرتة الزمنية معركة الكرامة التي أرشنا إليها أعاله.

 ومل تتوقف حرب االستنزاف هذه عىل هذه الجبهة إال بوقوع أحداث ايلول االسود الدامية يف ١٩٧٠.
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وبرز من بني القادة االرسائيليني يف هذه الحرب: حاييم بار ـ ليف (رئيس هيئة االركان العامة للجيش 

االستخبارات)،  دائرة  (رئيس  يريف  اهارون  الحربية)،  العمليات  دائرة  اليعازار(رئيس  دافيد  االرسائييل)، 

رحبعام زئيفي (قائد لواء املركز يف الجيش)، مردخاي غور (قائد لواء الشامل يف الجيش)، اريئيل شارون (قائد 

لواء الجنوب يف الجيش)، شلومو الهاط 

(قائد سالح املدرعات يف سيناء)، يكوتيئيل أدم (قائد لواء غوالين)...   

سادًسا: حرب ترشين األول ـ اوكتوبر ١٩٧٣

وُتعرف أيًضا بـ «حرب رمضان» لوقوعها يف شهر رمضان املبارك. وُيطِلق عليها االرسائيليون «حرب يوم 

النشاطات  فيه  تتوقف  اليهود  لدى  عام  صيام  يوم  وهو  كيپور)،  (يوم  الغفران  يوم  يف  لوقوعها  الغفران» 

اليومية العادية، إضافة إىل أن الحرب وقعت يوم سبت، ِماّم عّزز توقف مجرى الحياة العادية بالكلية تقريًبا 

داخل ارسائيل.

تعتربها املؤسسة العسكرية، وأيًضا السياسية يف ارسائيل، من أقىس وأصعب الحروب التي خاضتها ارسائيل 

عىل الصعيدين العسكري ثم السيايس، إذ بّينت هذه الحرب حصول تراجع يف ميزان القوى لصالح الدول 
العربية وكذلك ضعف الُبنية العسكرية االرسائيلية.٦٧

ووضعت القيادة العسكرية االرسائيلية خطة اسرتاتيجية شاملة يف رصاعها الحريب مع الدول العربية يف 

أعقاب حرب حزيران وما تالها من حرب استنزافية، ملخصها كالتايل:

سعي ارسائيل إىل تحقيق توسع جغرايف داخل االرايض العربية بهدف ضامن حّيز أمني.. ١

السعي الدائم إىل الحفاظ عىل التفوق العسكري لكافة قواتها عىل كافة الجيوش العربية املحيطة بها.. ٢

تدعيم تحالفها مع الواليات املتحدة يف سبيل الحصول عىل الدعمني املايل والعسكري املتمثل بتزويد . ٣

الجيش االرسائييل بالسالح األمرييك املتطور.

نرش وبث أجهزة استخبارات وتجميع معلومات ميدانية يف الدول العربية وتحليلها عىل يد الجهات . ٤

املختصة يف املخابرات االرسائيلية.

بناء وتدعيم لتحصينات عند قناة السويس للحيلولة دون متكن القوات املرصية من اخرتاقها. . ٥



١٩٤

العمل يف امليدان السيايس ملنع أية امكانية لعمل عريب موحد يف مواجهة ارسائيل. . ٦

العمل بجهد يف سبيل نقل ساحة املعركة إىل الطرف العريب، وأال  تكون املعركة يف الطرف االرسائييل.. ٧

هذه االسرتاتيجية تتطلب تحقيق تفّوق جوي متواصل وتوفري ُقدرات تكنولوجية ُمتقدمة سواء أكانت 
من انتاج ارسائييل أم امرييك، ومواصلة كسب الواليات املتحدة وتأييدها املطلق يف كافة املحافل الدولية.٦٨

ساد االعتقاد يف أوساط املؤسسة العسكرية االرسائيلية يف العام ١٩٧٣ أن مرص لن تقدم عىل اعالن حرب 

ضد ارسائيل. وعرفت هذه الرؤية بـ «كونسپشني ـ Conception» ، وأطلقتها لجنة اغرانات التي تشكلت بعد 

الحرب للتحقيق يف التقصري الذي أدى إىل هزمية ارسائيل فيها. وتوصلت اللجنة إىل استنتاجات كثرية، من 

أبرزها أن الفشل كان ناجام جراء قصور استخبارايت من قبل الدوائر االستخباراتية التابعة للجيش االرسائييل. 

وفشلت هذه الرؤية مع اندالع الحرب يف يومها االول، حيث كان واضحا عدم االستعداد جيدا يف صفوف 

الجيش االرسائييل، يف كافة النواحي، خاصة االستخبارات، بالرغم من أن هناك من متسك بالفكرة القائلة أن 

مرص ستبدأ بالحرب يف وقت قريب. 

وتكونت الرؤية االرسائيلية من عدة مركبات، وهي:

التي فقدتها يف حرب حزيران ١٩٦٧. ورشوع ) ١ أن مرص ترى يف الحرب وسيلة اساسية إلعادة األرايض 

مرص بحرب ضد ارسائيل لن يتم إذا مل تضمن مسبقا  تحقيق انجازات ملموسة، ويف مقدمتها إعادة 

أراض مرصية.

 لن تخرج مرص إىل حرب ضد ارسائيل ما مل يتوفر لديها ـ أي ملرص ـ إجابات لتفوق ارسائيل الجوي. ) ٢

واألهم من هذا أن مرص لن تنطلق يف حرب ما مل تكن لديها القدرة عىل تسديد رضبة للقواعد الجوية 

يف العمق االرسائييل.

أما بالنسبة لسورية، ساد االعتقاد انها لن تخرج إىل الحرب دون تنسيق مسبق مع مرص.) ٣

ــت  ــة كان ــرص الربي ــوات م ــرصي وق ــريان امل ــالح الط ــع س ــول وض ــة ح ــكرية االرسائيلي ــة العس الرؤي

ــام  ــريت حين ــوال تغ ــبعينيات. األح ــع الس ــى مطل ــران ١٩٦٧ وحت ــرب حزي ــد ح ــا بع ــم م ــدة مبفاهي جي

ــرة ــذه دائ ــا مل تأخ ــذا م ــل، وه ــد ارسائي ــة ض ــرب قادم ــا لح ــتنطلق يف تحضرياته ــا س ــرص أنه ــررت م ق
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االســتخبارات وأيضــا دائــرة العمليــات يف القيــادة العامــة للجيــش. مــن جهــة أخــرى متكنــت مــرص مــن 

ــذ هجــوم واســع  ــاة الســويس اســتعدادا الحتــامل تنفي ــرات عــىل طــول قن ــخ مضــادة للطائ نــرش صواري

النطــاق.

ومام أشار لتمسك القيادة االرسائيلية العامة بهذه الرؤية أنه يف الخامس من ترشين االول ١٩٧٣، أي قبل 

يوم واحد من اندالع الحرب نرشت دائرة االستخبارات يف الجيش االرسائييل تقييام عاما جاء فيه:«بالرغم من 

أنه توجد حالة طوارئ يف القناة وهذه عالمات أولية تشري إىل مبادرة هجومية، إال أنه ال يوجد أي مؤرش 

يؤكد استعداد املرصيني لتغيري العالقات القامئة بني القوات املرصية والجيش االرسائييل. لهذا فإن احتامالت 

قيام املرصيني بحرب ضد ارسائيل ضئيلة للغاية».٦٩  

العسكرية  القيادة  أوساط  آثارها عميقا يف  الرؤية (كونسپشني) قد تركت  تأثري هذه  أن  ويبدو واضحا 

االرسائيلية. وتراشق أعضاء هذه القيادة وآخرون يف املستوى السيايس بعد توقف الحرب التهم التي بينت 

أسس الفشل الذريع. 

وخالصة هذا الجانب وجود فشل يف طريقة إيصال املعلومات االستخبارية اىل القيادات والجهات املعنية 

باألمر يف ارسائيل لدراستها مسبقا وتحليلها.

العام  اوكتوبر  السادس من  الحرب عىل ارسائيل يف  تام  أعلنت مرص وسورية بصورة مشرتكة وبتنسيق 

ا. إذ تم اختيار يوم الغفران لدى الشعب اليهودي، وصادف أيًضا أنه كان يوم  ١٩٧٣، وبصورة مباغتة جدٍّ

البداية. وهناك  سبت. وساهمت املناسبتان  كثريًا يف تسهيل عملية البدء بالحرب والتفوق العسكري من 

جهات داخل املؤسسة العسكرية تشري إىل أن رئيس هيئة األركان العامة دافيد اليعازار قد عرف يف الرابعة 

الساعة  ستبدأ  الحرب  أن  اعتقدت  أخرى  جهات  وهناك  بالحرب.  ستبدأ  أن مرص  ذاته  اليوم  صبيحة  من 

السادسة مساء، لكن الحرب بدأت الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من اوكتوبر. وكانت ارسائيل قد 

حصلت عىل معلوماتها هذه من  أرشف مروان.٧٠ وكان الفارق الزمني أربع ساعات فقط. أما وزير الدفاع 

مويش ديان ورئيس دائرة االستخبارات اييل زعريا فلم يكونا مقتنعني أن مرص ستبدأ بالحرب وفق التقديرات 

الواردة أعاله، وتأكّدا من ذلك فقط يوم بدء الحرب.

ــادق  ــه مل يص ــه: أن ــار إلي ــت املش ــع يف التوقي ــن تندل ــرب ل ــان أن الح ــويش دي ــاد م ــبة العتق وبالنس

عــىل طلــب رئيــس هيئــة األركان العامــة بالدعــوة إىل حالــة اســتنفار وتجنيــد االحتيــاط. وأيًضــا مل 

ــا ســالح الجــو االرسائيــيل ــة إســتباقية يقــوم به ــه بتســديد رضب ــب رئيــس أركان ــان عــىل طل ُيصــادق دي
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يف الســاعة الحاديــة عــرشة مــن صبيحــة الســادس مــن اوكتوبــر. والواقــع أن ســالح الجــو االرسائيــيل كان 

عــىل أهبــة االســتعداد للقيــام بهــذه املهمــة إال أن الطائــرات مل تقلــع كــام كان مخططــا لهــا.  

املناسبة  التحليالت  توفري  يف  إمنا  لالرسائيليني،  بالنسبة  بالتامم  مفاجأة  تكن  مل  الحرب  أن  ذلك،  معنى 

للعالمات  واالشارات التي تشري إىل احتامل وقوعها.

وهناك عالمات أخرى جمعتها االستخبارات العسكرية االرسائيلية أشارت إىل اقرتاب وقوع حرب، منها:

قام امللك حسني، وفق الرواية اإلرسائيلية، يف الخامس والعرشين من ايلول ١٩٧٣ بلقاء غولدا مئري • 

بني مرص وسورية حول  القائم  والتعاون  التنسيق  عن  وأعلمها  ابيب  تل  ارسائيل يف  وزراء  رئيسة 
االستعداد للحرب، إال أن القيادة السياسية االرسائيلية مل تأخذ كالمه عىل محمل الجدية.٧١

الصور الكثرية التي التقطتها كامريات الطائرات االرسائيلية يف هضبة الجوالن وقناة السويس دّلت • 

عىل وجود تحركات عسكرية غري عادية.

ترصيحات قيادات عسكرية ارسائيلية قبل الحرب أفادت أن املرصيني يقومون باستعدادات مكثفة • 

لخوض حرب.

طلب حكومتي مرص وسورية من الخرباء السوفييت فيها ترحيل عائالتهم.• 

  إذن، كانت األجواء السياسية والعسكرية يف ارسائيل مهيأة لحالة حرب، إمنا التفسريات الخاصة بالرؤية 

العسكرية كانت مغلوطة، وفق ما أشارت إليه لجنة اغرانات التي تشكلت بعد الحرب للتحقيق يف الفشل 

الحاصل فيها.
ميكن دراسة العمليات الحربية التي متت خالل الحرب بتقسيمها إىل ثالث مراحل، كالتايل:٧٢

� املرحلة األوىل: من ٦-١٠ ترشين األول ـ اوكتوبر

انطلقت القوات املرصية والسورية بحرب شاملة ضد ارسائيل عىل جبهتني: قناة السويس والجوالن. عربت 

خمسة فيالق ُمشاة مرصية القناة من ضفتها الغربية إىل ضفتها الرشقية مستخدمة الجسور االسطوانية املتحركة. 

وكذلك قامت القوات السورية٧٣ بهجوم كبري عىل طول الجبهة يف الجوالن وتم تحرير قمة جبل الشيخ التي كانت 

ارسائيل قد احتلتها يف حرب ١٩٦٧ وحولتها إىل موقع اسرتاتيجي لجيشها. وكانت القيادة السورية قد أنزلت فرقا من



١٩٧

الكوماندو بواسطة مروحياتها يف هذا املوقع وحررته. إال أن القوات االرسائيلية أعادت سيطرتها عىل جبل 

الشيخ يف العارش من اوكتوبر بعد أن خرست قرابة ٩٠٠ دبابة ومئات الجنود القتىل.

• املرحلة الثانية: من ١١-١٤ ترشين األول ـ اوكتوبر

كانت الخطة االسرتاتيجية للقيادة اإلرسائيلية العسكرية العامة البقاء فرتة ما يف حالة دفاع عىل الجبهة 

املرصية والحفاظ عىل متاسك الجيش. ولكن جراء الخسائر الفادحة يف األرواح توجهت الحكومة االرسائيلية 

انور  الرئيس املرصي  الهدنة. إال أن  الواليات املتحدة هرني كيسنجر مبوافقتها عىل عقد  إىل وزير خارجية 

بنقل  نيكسون  ريتشارد  األمرييك  الرئيس  من  بقرار  املتحدة  الواليات  فقامت  الهدنة،  قبول  السادات رفض 

مساعدات عسكرية بقطار جوي إىل ارسائيل. وقام االتحاد السوفييتي بنقل أسلحة ومساعدات إىل الجيش 
املرصي.٧٤

وهكذا بدأت تتسع رقعة الحرب بالتدخل واملشاركة من طرف الدولتني العظميني، ملا لهام من مصالح 

اسرتاتيجية يف منطقة الرشق االوسط.

 ومتكن الجيش االرسائييل من إيقاف الزحف املرصي يف الرابع عرش من ترشين األول بعد أن تم دعم 

الخطة الهجومية االرسائيلية مبشاركة طائرات امريكية يف الحرب.٧٥ أما عىل الجبهة السورية  فتمكن الجيش 

االرسائييل من إيقاف الزحف السوري، وتحول إىل مرحلة الهجوم.

• املرحلة الثالثة: من ١٥ ـ ٢٤  ترشين األول ـ اوكتوبر

تقدمت قوات من الجيش االرسائييل نحو الضفة الغربية لقناة السويس وحارصت الجيش املرصي الثالث، 

وانتقلت فرق وكتائب عسكرية كثرية إىل غريب القناة وأصبح الجيش االرسائييل عىل مسافة ١٠٠ كم إىل الرشق 

من القاهرة. وأعادت ارسائيل احتالل قمة جبل الشيخ من أيدي القوات السورية. وتسارعت الديبلوماسية 

الدولية إلحراز هدنة وتوقيف الحرب، وتم ذلك يف الرابع والعرشين من اوكتوبر.

• احصائيات عامة لهذه الحرب (تقريبية)

بلـــغ حجـــم القـــوات االرسائيليـــة حـــوايل ٣٥٠ الـــف جنـــدي نظامـــي واحتيـــاط. ٣٥٨ طائـــرة
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حربية. ٢١٠٠ دبابة. وبلغ حجم القوات املرصية حوايل ٦٥٠ ألف جندي نظامي واحتياط. ٤٠٠ طائرة حربية. 

٢٢٠٠ دبابة. وبلغ حجم القوات السورية حوايل ١٥٠ الف جندي نظامي واحتياط. ٢٨٢ طائرة حربية. ١٦٥٠ 

دبابة. وارسلت الحكومة العراقية لدعم املجهود الحريب فرقا من جنودها اىل الجبهة السورية، وكذلك عددا 

كبريا من طائراتها ودباباتها. وفعلت اليشء ذاته الحكومة االردنية، ولكن كانت الحرب قد اقرتبت من نهايتها.

مرصيون=   ،٢٦٥٦ ارسائيليون=  جنود  القتىل:  (موجز):٧٦  التايل  النحو  عىل  فكانت  الحرب  خسائر  أما 

١١٣٠٠، سوريون= ٤٠٠٠، عراقيون=٣٠٠. الجرحى: جنود ارسائيليون= ٧٢٥١، مرصيون= ٢٥٠٠٠، سوريون= 

١٠٠٠٠. أرسى: ارسائيليون= ٣٠٠، مرصيون= ٨٢٧٣، سوريون= ٣٨٦. طائرات: ارسائيلية= ١٠٢، مرصية= 

٢٤٠، سورية= ١٣٨. دبابات ومدرعات: ارسائيلية= ١٠٠٠، مرصية= ١٠٠٠، سورية= ١١٠٠. 

• تقييم لهذه الحرب

سادت العامل العريب مشاعر االنتصار، إذ كانت هذه الحرب األوىل التي تم فيها كرس اسطورة «الجيش 

القتال، وُتلحق  تقدما عىل جبهات  العرب  فيها  التي يحرز  األوىل  الحرب  ُيقهر». وأيًضا  الذي ال  االرسائييل 

من  مبارشة  مساعدة  طلبت  االرسائيلية  القيادة  أن  حتى  جًدا،  قاسية  عسكرية  هزمية  االرسائييل  بالجيش 

الجيش األمرييك. بينام سادت يف الجانب االرسائييل أحاسيس عميقة بالفشل الذريع والخسارة الكربى ملكانة 

وصورة الجيش االرسائييل يف الداخل والخارج. وحدث رشخ كبري داخل املؤسستني السياسية والعسكرية ويف 

أوساط مفكرين وأدباء وقياديي مجتمع حول الفشل الذي اصاب املؤسسة العسكرية يف هذه الحرب. 

وكانت هذه الحرب األوىل التي كلفت املجتمع االرسائييل عدًدا كبريًا من القتىل والجرحى والخسائر املالية 

مقارنة مع بقية الحروب السابقة. وتراشقت القيادات عىل مختلف مستوياتها التهم الشديدة مبن يتحمل 

مسؤولية اإلخفاق العسكري واملخابرايت والسيايس واالعالمي. وتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قايض املحكمة 

العليا يف ارسائيل اغرانات للتحقيق يف الفشل وتحديد مسؤولية كل طرف مسؤول يف الحكومة والجيش. وكيف كان 

بإمكان املؤسسة العسكرية والقيادة امليدانية الحيلولة دون وقوع حرب فجائية؟ وكيف أن دائرة االستخبارات
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يف الجيش االرسائييل مل تكن لديها املعلومات الكافية حول تسلح الجيشني املرصي والسوري واملخططات 

العسكرية التي كانت بحوزتهام؟ «أو» وهذا سؤال مركزي طرحته اللجنة: كيف متت عملية تفسري املعلومات 

واملعطيات االستخباراتية من قبل املستويني السيايس والعسكري عشية الحرب؟ 

• ما بعد الحرب

العربية  الدول  اندلعت، خالل املراحل املتقدمة من الحرب واستمرت بعدها، أزمة نفط عاملية قادتها 

املنتجة للنفط كسالح سيايس للضغط عىل ارسائيل من خالل الدول املعنية يف العامل، أي املستهلكة للنفط.

والتقى فريقا املفاوضات املرصي واالرسائييل عند الكيلومرت ١٠١ يف الحادي عرش من ترشين الثاين١٩٧٣ 

وتم التوصل إىل اتفاق هدنة وتبادل أرسى  بني الطرفني. ثم اعلن عن عقد مؤمتر للسالم يف جنيف يف ٢١ 

كانون األول ١٩٧٣ بحضور مرص وسورية وارسائيل، وتم فيه التوقيع عىل اتفاقيات فصل القوات. 

اللجنة تقريرها  للتحقيق يف الحرب وحيثياتها واخفاقاتها. وأصدرت  وشكلت يف ارسائيل لجنة اغرانات 

الذي نرش ظالله القامتة عىل الساحة السياسية االرسائيلية، إذ استقالت غولدا مئري من رئاسة الحكومة، ومتت 

االطاحة بعدد من الجرناالت يف الجيش، وإحداث تغيري جذري عىل بنية املؤسسة العسكرية. ووقع الشارع 

االرسائييل العام تحت تأثري حركات شعبية وفكرية أخذت تنادي برضورة العودة إىل واقع الجيش وقوته التي 

سادت يف الفرتة الالحقة لحرب حزيران.

وبرز من بني الجرناالت يف الجيش االرسائييل: دافيد (دادو) اليعازار (رئيس هيئة االركان العامة للجيش 

االرسائييل)، ارسائيل طال (نائب رئيس هيئة االركان)، رحبعام زئيفي واهارون يريف (مساعدا رئيس االركان)، 

اييل زعريا (رئيس دائرة او شعبة االستخبارات)، اريئيل شارون (قائد الفرقة ١٤٣ يف سيناء)، امري دروري (قائد 

لواء غوالين)، ابراهام برعام (قائد لواء هرئيل)، عوزي يائري (قائد سالح املظليني).
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سابًعا: الحرب االرسائيلية االوىل ضد لبنان

العسكرية  النظر  وجهة  من  ذريعتها  أما  الجليل».٧٧  «حرب سالمة  بـ  ارسائيل  يف  الحرب  هذه  ُتعرف   

االرسائيلية فهي االنتقام الغتيال سفري ارسائيل يف بريطانيا شلومو ارغوف عىل يد ثالثة فدائيني فلسطينيني يف 

الثالث من متوز ١٩٨٢. وُنفذت هذه العملية عىل يد فلسطينيني من جامعة أبو نضال، التي كانت يف ذلك 

الوقت يف رصاع مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع قيادة «فتح» وعىل رأسها الزعيم الراحل يارس عرفات. 

واعلنت الحكومة االرسائيلية أن مستوطناتها عىل الحدود الشاملية مع لبنان تتعرض منذ فرتة طويلة إىل 

قصف كاتيوشا من الجنوب. لذا، قررت الحكومة االرسائيلية القيام بحملة عسكرية شاملة وواسعة للقضاء 

عىل منظمة التحرير الفلسطينية ومواقعها يف لبنان وتصفية املقاومة الفلسطينية العسكرية بالكامل، وفرض 

هدوء يف شامل ارسائيل. وكانت ارسائيل قد نفذت يف العام ١٩٧٨ حملة عسكرية باسم «حملة الليطاين» 

لرضب قواعد ومواقع منظمة التحرير الفلسطينية، إال أن هذه الحملة كانت محدودة من حيث املناطق 

الجغرافية التي وقعت فيها.

أما الحرب األوىل أو «حملة سالمة الجليل» فكانت واسعة جدا ووصلت حتى بريوت العاصمة. 

ولكن بالنسبة لالرسائيليني ما زالت األهداف حتى يومنا هذا مثار نقاش وجدال عام يف مختلف األوساط 

العسكرية والسياسية واملحافل الفكرية واالعالمية. 

اتخذت الحكومة االرسائيلية برئاسة مناحيم بيغني قرارها بالحرب عىل لبنان، وحددت القيادتان السياسية 

والعسكرية وصول الجيش حتى اربعني كيلومرتا عن الحدود االرسائيليةـ  اللبنانية الدولية. وهذه املسافة هي 

أبعد من مدى إطالق الكاتيوشا باتجاه ارسائيل. ولكن الجيش مل يتوقف عند الكيلومرت االربعني كام حددت 

القيادة السياسية، إذ واصل زحفه نحو بريوت. وأصبح الهدف الفعيل هو القضاء التام عىل منظمة التحرير 

الفلسطينية يف لبنان واخراجها منها، وهذا ما حققته املؤسسة العسكرية بعد حصار بريوت.

تحركت القوات العسكرية االرسائيلية يف السادس من حزيران ١٩٨٢ يف اربعة مسارات: األول عىل طول 

ساحل البحر من رأس الناقورة وحتى مصب نهر األويل. الثاين يف منطقة الجبال املركزية يف لبنان. الثالث عىل طول 

القطاع الرشقي اللبناين. الرابع يف البقاع حيث تركيز القواعد العسكرية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية. ويف 

الثامن من حزيران بلغت القوات االرسائيلية مشارف بلدة الدامور جنويب بريوت، بعد أن دفعت مبنظمة التحرير
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اىل مغادرة مدينتي صور وصيدا وضواحيها. ووقعت يف االيام االوىل للحرب مواجهات بني الجيش السوري 

املرابط يف لبنان منذ الحرب االهلية اللبنانية، وبني وحدات من الجيش االرسائييل. ووصلت املواجهات أوجها 

بني الجيشني يف املعركة الجوية بني سالح الجو السوري وبني سالح الجو االرسائييل، وحقق االرسائييل تفوقا 

عىل السوري، واسقط عرشات الطائرات. أما يف املعارك االرضية فلم تتمكن املدرعات االرسائيلية من تحقيق 

انتصار او تفوق، خاصة يف معركة سلطان يعقوب حيث تكبدت القوات االرسائيلية خسائر فادحة يف االرواح 

واملعدات، وفقد عدد من الجنود االرسائيليني.

ووصلت فرق وكتائب من الجيش االرسائييل اىل بريوت يف الثالث عرش من حزيران ١٩٨٢ ودارت معارك 

قاسية وشديدة بينها وبني املقاومة الفلسطينية واللبنانية استمرت حتى منتصف آب، حيث تم التوصل اىل 

اتفاق يقيض بخروج القوات السورية والفلسطينية من بريوت تحت مظلة دولية. وتم خروج الفلسطينيني 

من مقاتيل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة يارس عرفات يف ٣١ آب ١٩٨٢.

اريئيل  الدفاع  وزير  يقودها  أصبح  والتي  مبارشة،  غري  بصورة  االرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  وأّرصت 

التحرير  وملنظمة  لسورية  معارض  االقل  عىل  أو  الرسائيل  موال  جديد  لبناين  رئيس  انتخاب  عىل  شارون، 

الفلسطينية. وجرى انتخاب بشري الجميل رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، إال أنه اغتيل يف تفجري مقر حزب 

الكتائب ببريوت (١٤ ايلول ١٩٨٢)، وخلفه شقيقه امني الجميل. يومان بعد هذه العملية نفذت الكتائب 

اللبنانية مبعرفة ومساعدة من القوات العسكرية االرسائيلية مجازر رهيبة يف مخيمي صربا وشاتيال بني ١٦ 

و١٨ ايلول ١٩٨٢ ذهب ضحيتها آالف الفلسطينيني االبرياء.٧٨ ويف أعقاب الضجة السياسية واالعالمية الكبرية 

التي رافقت االيام القليلة بعد املجازر وبضغط امرييك ودويل انسحبت ارسائيل حتى نهر الليطاين يف الجنوب، 

مخلفة دمارا وخرابا يف أحياء بريوت ومرافقها االقتصادية والخدمية، مبا فيها مطار بريوت الدويل الذي مل 

يسلم من الخراب الكيل.  

شكلت الحكومة االرسائيلية لجنة «كاهان» للتحقيق يف مجازر صربا وشاتيال وأيضا اساليب ادارة العملية 

العسكرية يف لبنان. وتوصلت اللجنة يف توصياتها اىل ان اريئيل شارون وزير الدفاع يف حكومة بيغني ومخطط ومنفذ 

الحملة أو الحرب عىل لبنان يتحمل مسؤولية ما جرى، وأوصت باقالته. وكشفت اللجنة ايضا عن اخفاقات يف إدارة 

املعارك وعدم معرفة مسبقة لظروف واحوال لبنان بالكامل. وبقيت توصيات اللجنة يف اطارها فقط دون ان ترتك 
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اثرا كبريا سوى إقالة شارون واستبداله بوزير آخر من حزبه اال وهو مويش ارنس.٧٩

وبدأت تتشكل يف لبنان حركة املقاومة الشيعية من حزب الله التي قامت بسلسلة من العمليات ضد 

االحتالل االرسائييل يف لبنان، والحقت بالجيش االرسائييل خسائر فادحة يف االرواح. وكانت ابرز واكرب عملية 

نجحت يف تنفيذها تفجري ونسف مقر القيادة العسكرية االرسائيلية يف صور يف الرابع من ترشين الثاين ١٩٨٣ 

والتي قتل فيها زهاء سبعني جنديا ارسائيليا. وبدأت القيادة العسكرية االرسائيلية بعد هذه العملية سحب 

قواتها باتجاه ما اسمته الحزام االمني يف جنوب لبنان. وبقي الجيش االرسائييل محتال هذه املنطقة حتى 

انسحابه منها يف ايار ٢٠٠٠. 

وتعرضت الحكومة االرسائيلية جراء التطورات يف لبنان، خاصة تورط الجيش االرسائييل إىل هزات خطرية 

للغاية، حيث اعتزل مناحيم بيغني بصورة مفاجأة الحياة السياسية واعتكف يف منزله وحيدا، تاركا أمور إدارة 

الحكومة إىل نائبه اسحق شامري املعروف مبواقفه املتطرفة سياسيا وعسكريا. وسقطت الحكومة خالل فرتة 

قصرية بعد أن تعرضت إىل موجة من االنتقادات الالذعة من احزاب املعارضة يف الكنيست ، ومن أوساط 

واسعة يف الجمهور. ومل تفرز انتخابات الكنيست الحادية عرشة لعام ١٩٨٤ عن تفوق أحد الحزبني الكبريين 

عىل الساحة السياسية والحزبية (حزبا العمل والليكود)، فتشكلت حكومة ائتالف من رأسني بقيادة اسحق 

شامري عن حزب الليكود وشمعون برييس عن حزب العمل، ولكن رسعان ما أفرزت هذه الحالة مآزق سياسية 

وحزبية وادارية يف الرتكيبة الحكومية، وانعكست البلبلة الخطرية عىل الحياة العامة داخل ارسائيل.

لبنانيني  سكان  من  جيش  إقامة  إىل  لبنان  لجنوب  جيشها  احتالل  خالل  االرسائيلية  املؤسسة  وسعت 

الجرنال  ثم  حداد  سعد  الجرنال  البداية  يف  قاده  لبنان»  جنوب  «جيش  عليه  أطلقت  الرسائيل  موالني 

انطوان لحد، بتمويل وتدريب ارسائييل بالكامل. واستخدمت ارسائيل هذا الجيش ملواجهة حركة املقاومة 

تابعة  عسكرية  وقواعد  مواقع  ضد  العمليات  من  سلسلة  بتنفيذ  اللبنانية  املقاومة  وقامت  اللبنانية. 

كاملة  توفري حامية  العسكرية االرسائيلية من  القيادة  تتمكن  لبنان. ومل  للجيش االرسائييل وجيش جنوب 

عمليتني  تنفيذ  عىل  باملوافقة  االرسائيلية  الحكومة  وقامت  لها.  املوايل  الجنوب  جيش  لجنود  أو  لجنودها 

وعرفت   ١٩٩٦ يف  والثانية  ومحاسبة»  بـ«مقاضاة  وعرفت   ١٩٩٣ يف  األوىل  النطاق،  واسعتي  عسكريتني 

متت  جرمية  وابرز  اللبناين،  الشعب  من  االبرياء  القتىل  مئات  ضحيتها  ذهب  والتي  الغضب»  بـ«عناقيد 
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خالل هذه الحملة مجزرة قانا يف جنوب لبنان.

يقودها  عصابات  لحرب  عرضة  اصبح  الذي  االرسائييل  الجيش  يف صفوف  القتىل  عدد  باملقابل  وارتفع 

«حزب الله» . وإزاء الثمن الباهظ الذي بدأت تدفعه ارسائيل مع طول فرتة احتاللها للبنان دفعت حركات 

شعبية يف ارسائيل إىل االعرتاض القوي والشديد عىل بقاء الجنود يف لبنان، ومن أبرز هذه الحركات «السالم 

اآلن» التي تشكلت يف األساس كقوة يسارية معارضة لالستيطان االرسائييل يف االرايض الفلسطينية، وطالبت 

بفتح قنوات للتفاوض مع الفلسطينيني بغية التوصل إىل حل سلمي للرصاع، وانضمت هذه الحركة إىل بقية 

الحركات املنددة باحتالل جنوب لبنان، وطالبت باالنسحاب الفوري من تلك املنطقة.٨٠ وبرز عىل نحو مؤثر 

دور حركة «االمهات االربع» الاليت طلنب االنسحاب املبارش من لبنان وإعادة «األبناء إىل بيوتهم».٨١ وتوالت 

لالنسحاب،  الحكومة  عىل  الضغط  ازداد  وبالتايل  الجيش،  يف  القتىل  عدد  وارتفع  املقاومة  عمليات  وترية 

وبالفعل قررت الحكومة االرسائيلية برئاسة ايهود باراك سحب جيشها من لبنان يف ٢٤ ايار ٢٠٠٠.

وظهرت خالل الحرب االرسائيلية االوىل عىل لبنان حاالت فردية ثم جامعية من رافيض الخدمة ألسباب 

ضمريية. وُأقيمت حركة «توجد حدود» (يش جفول) مببادرة عدد من ضباط وجنود االحتياط الذين رصحوا 

عالنية عن رفضهم تأدية خدمة عسكرية يف لبنان. واتسعت دائرة رافيض الخدمة لتصل إىل جنود ارسائيليني 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني. 

وخلفت الحرب االرسائيلية االوىل عىل لبنان ندوبا وآثارا نفسية واجتامعية خطرية للغاية، كام أنها كشفت 

إثر االنسحاب من لبنان ليال عن االخفاقات الكبرية عىل الصعيدين السيايس والعسكري. وحقق االنسحاب 

دون  االرسائييل  الجيش  وتقهقر  انسحاب  وتحقق  اللبنانية وصمودها.  املقاومة  لحركة  وكبريا  بارزا  انتصارا 

التوصل إىل أي اتفاق أو تفاهامت بني الحكومة االرسائيلية وبني حزب الله.

وكان الخفاق ارسائيل يف لبنان أثره عىل الوضع السيايس العام داخل ارسائيل، إذ ُنزعت الثقة عن حكومة 

ايهود باراك وانتخب اريئيل شارون رئيسا للحكومة، من دوافع إعادة االعتبار إىل ارسائيل بعد مسلسل هزائم 

غري متوقعة يف لبنان وعىل صعيد االنتفاضة الفلسطينية. إذ ساد االعتقاد أنه يجب إعادة االعتبار إىل الجيش 

االرسائييل وبالتايل إعادة االعتبار اىل املجتمع االرسائييل الذي يرى باملؤسسة العسكرية هيكال مقدسا للغاية!    
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ثامًنا: الحرب االرسائيلية الثانية عىل لبنان

 .٢٠٠٦ لبنان يف شهر متوز  اعتدائها عىل  ارسائيل عىل  أطلقته  الذي  العنوان  الثانية» هو  لبنان  «حرب 

وُتعرف هذه الحرب يف لبنان بـ «حرب متوز» أو «حرب الـ ٣٤ يوما» (للداللة عىل طولها الزمني وصمود 

بالقاموس  تعرف  ١٩٦٧(والتي  حزيران  مكانة حرب  تراجع  عىل  للداللة  وأيضا  اللبناين،  والشعب  املقاومة 

السيايس ـ العسكري االرسائييل بـ «حرب األيام الستة).

أّدعت ارسائيل أن سبب خوضها هذه الحرب هو قيام حزب الله باختطاف جنديني ارسائيليني عند الحدود 

اللبنانية ـ االرسائيلية. 

إال أن ارسائيل كانت واصلت حشد قواتها عىل طول قواعدها واستحكاماتها الحدودية تحسبا لكل طارئ، 

واألهم من كل ذلك بداية بناء خطة عسكرية الجتياح مجدد للبنان وتسديد رضبة لحزب الله.

التي  العسكرية  واملواقع  القواعد  عرشات  عىل  سيطرت  فقد  الله  بحزب  املتمثلة  املقاومة  حركة  أما 

استخدمتها ارسائيل وجيش لبنان الجنويب خالل فرتة االحتالل االرسائييل لجنوب لبنان، باإلضافة إىل تشييد 

عرشات مواقع التحصن واالستحكامات. وبدأت فرق من حزب الله باالنتشار عىل طول الخط الحدودي بني 

ارسائيل ولبنان. وتزود املقاومون بكميات كبرية من االسلحة الخفيفة والثقيلة، مبا فيها كاتيوشا وصواريخ 

بعيدة املدى تصل إىل أكرث من مائة كيلومرت.

وواصلت ارسائيل طلعاتها الجوية فوق جنوب لبنان خارقة بذلك املدى الجوي اللبناين ويف بعض األحيان 

كانت طائرات ارسائيلية تلقي بقذائف يف بعض املواقع، وأدت يف حاالت كثرية إىل مقتل وجرح العديد من 

املواطنني اللبنانيني املدنيني.

ووضعت املؤسسة العسكرية االرسائيلية خطة عسكرية شاملة استعداًدا لحالة حرب مع لبنان. وبدأت 

فكرة هذه الخطة تدور يف أروقة دوائر الجيش االرسائييل يف العام ٢٠٠٥، بهدف خلق وضع جديد ومختلف 

يف لبنان يف حال تصعيد الحالة العسكرية بني البلدين أو يف حالة اضطرار ارسائيل للرد عىل تحركات وتحرشات 

حزب الله مبواقع الجيش االرسائييل أو تعرض مستوطنات الجليل اليهودية إىل كاتيوشا وقذائف صاروخية. 

أصبح واضحا للمؤسسة االرسائيلية أنه يجب وضع وإقرار سيناريو حرب قادمة مع لبنان، خاصة مع حزب 

الله. وتم تسمية الحملة القادمة بـ «كاسحة الجليد».
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أما أسس هذه الحملة العسكرية فهي عبارة عن تسديد رضبات مكثفة باملدفعية بغطاء جوي واسع نحو 

أهداف حزب الله. وإذا تحققت األهداف يتم إنهاء الحملة، وإذا مل تنجز الحملة أهدافها تتحول الخطة إىل 

مرحلتها الثانية وعنوانها «مياه االعايل» وأساسها تحريك قوات برية بحامية جوية.

واحتوت خطة حملة «كاسحة الجليد» عىل بنود تربز دور سالح الجو االرسائييل يف قصف متواصل دون 

انقطاع ملواقع حزب الله ملدة يومني، وإذا مل تتحقق األهداف يجري التحول إىل املرحلة الثانية وهي زحف 

اريض.

إذن، كان واضًحا أن ارسائيل ليست فقط يف حالة دفاع وانتظار، إمنا لديها خطة تفصيلية لتنفيذ هجوم 

كبري وواسع النطاق عىل جنوب لبنان. 

وكانت ارسائيل يف السادس والعرشين من شهر ايار ٢٠٠٦ قد اغتالت محمود املجدوب (ابو حمزة) قائد 

وحدة العمليات يف الجهاد االسالمي يف لبنان بواسطة سيارة مفخخة. وبعد يومني، أي يف الثامن والعرشين 

من ايار أطلق حزب الله صواريخ باتجاه ارسائيل، وأصيبت قاعدة الرادارات والكشف املبكر القامئة عىل جبل 

الجرمق يف الجليل األعىل. وردت الطائرات االرسائيلية بقصف عنيف لعدد من مواقع حزب الله وبعض قرى 

الجنوب يف لبنان. وكان رد حزب الله رسيعا هو اآلخر. 

وتزامن األمر مع نجاح فصائل فلسطينية يف ٢٥ حزيران ٢٠٠٦ يف أرس جندي ارسائييل (جلعاد شاليت) 

قرب قطاع غزة، ما أدى إىل تعقيد األمور سياسيا وعسكريا. ورفض ايهود اوملرت رئيس حكومة ارسائيل تحرير 

أسريات وأرسى فلسطينيني مقابل الجندي، ورفض أيضا الدخول يف مفاوضات مع من أسامهم باالرهابيني.

واجتاحت القوات العسكرية االرسائيلية بعض مناطق قطاع غزة يف حملة أسموها «مطر الصيف» علهم 

يعرثون عىل الجندي املختطف، ولكنهم فشلوا يف تحقيق مبتغاهم.

قام حزب الله بالتصدي ملدرعة ارسائيلية وأرس جنديني ارسائيليني مل ُيعرف مصريهام، وذلك يف ١٢ متوز 

٢٠٠٦ عىل الحدود اللبنانية ـ االرسائيلية بعد أن عربت املدرعة خطوط الحدود. وطالب حزب الله الحكومة 

االرسائيلية إطالق رساح أرسى لبنانيني وفلسطينيني قابعني يف السجون االرسائيلية، وعىل رأسهم األسري اللبناين 

االرسائيلية  العسكرية  القيادة  محاولة  أعقاب  يف  الحدود  عىل  العسكرية  الحالة  وتأزمت  القنطار.  سمري 

لهذه تصدت  الله  حزب  وصواريخ  مدفعية  أن  إال  عسكرية،  عملية  بواسطة  املختطفني  الجنديني  تحرير 
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املحاولة وألحقت بها هزمية مبقتل مثانية جنود إحدى املصفحات العسكرية التي وفرت غطاء للعملية.

وأعلنت الحكومة االرسائيلية عن انطالق حملة عسكرية عىل لبنان اسمتها «حملة تغيري االتجاه» وذلك 

يف الثالث عرش من متوز ٢٠٠٦. وكانت املرحلة األوىل للحملة قيام سالح الجو  بقصف مكثف ملواقع وقواعد 

وقرى الجنوب والضاحية الجنوبية لبريوت حيث تعيش اغلبية شيعية فيها، إىل جانب قصف مرّكز من الرب 

والبحر. وبلغ عدد طلعات الطريان الحريب االرسائييل قرابة سبعة آالف طلعة. وادعت ارسائيل أنها نجحت يف 

تدمري عرشات منصات وقواعد إطالق صواريخ وقذائف الكاتيوشا املوجهة الرسائيل. 

وأطلقت املقاومة اللبنانية ممثلة بـ «حزب الله» آالف الصواريخ والقذائف باتجاه شاميل ارسائيل ومواقع 

حساسة يف ميناء حيفا واملنطقة الصناعية املجاورة لحيفا، وأهمها معامل تكرير البرتول والصناعات الكياموية 

االرسائيليني  من  اآلالف  مغادرة عرشات  إىل  أدى  ما  حيفا،  خليج  منطقة  يف  مهمة  أخرى  صناعية  ومرافق 

لبيوتهم باتجاه املناطق الجنوبية يف ارسائيل لكون صواريخ حزب الله ال تصلها. 

وملّا مل يتمكن سالح الجو االرسائييل من حسم املعركة، صدرت األوامر باجتياح بري لتنفيذ عمليات حربية 

هناك ضد مواقع حزب الله. وواجه الجنود االرسائيليون ما مل يكونوا يتوقعونه، فتعرضوا إىل مواجهات عنيفة 

كلفتهم الثمن الباهظ. وكانت أشد املواجهات يف قرية مارون الراس وبلدة بنت جبيل .

وملا مل يتمكن الجيش االرسائييل من حسم الحرب لصالحه بأي شكل كان بالرغم من الدمار الهائل والقتل 

انعقد  الجنوب،  وقرى ومدن  لبريوت  الجنوبية  الضاحية  الجوي يف  القصف  الذي سببته عمليات  الرهيب 

مجلس األمن للتداول والتشاور يف تدهور األوضاع عىل الساحة اللبنانية. وأصدر املجلس قراره رقم ١٧٠١ 

الداعي إىل إيقاف الحرب حاال بني الطرفني. وانترشت خالل شهر أيلول قوة يونيفيل عىل  بتاريخ ١٢ آب 

طول الحدود ونرش الجيش اللبناين ألول مرة وحداته عىل هذه الحدود أيضا منذ ١٩٨٢. وانسحب الجيش 

االرسائييل من بقية مناطق لبنان الجنويب يف األول من ترشين األول ٢٠٠٦. ما عدا منطقة مزارع شبعا. 

• وميكن جدولة مراحل الحرب االرسائيلية الثانية عىل لبنان عىل النحو التايل:
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معلومات وتفاصيلاملرحلة

املرحلة األوىل:
البداية (١٢ متوز ٢٠٠٦)

هجوم مباغت من حزب الله عىل ارسائيل ردا عىل هجامت ارسائيلية متواصلة 
عىل مواقع وقواعد تابعة لحزب الله وحركات مقاومة أخرى يف لبنان.

املرحلة الثانية:
هجوم جوي خاطف (١٣-١٨ متوز)

قصف جوي مكثف نفذه سالح الجو االرسائييل ضد مواقع حزب الله، وتدمري 
الضاحية الجنوبية لبريوت حيث تقطنها أغلبية شيعية.

محاولة القيادة العسكرية حسم الحرب خالل أيام قليلة وفرض رشوط قاسية 
عىل حزب الله.

صورايخ وكاتيوشا أطلقتها املقاومة باتجاه حيفا ومناطق أخرى شاميل ارسائيل.

املرحلة الثالثة:
-١٩) االرسائييل  للجيش  األرضية  العمليات  انطالق 

٣١ متوز)

هجوم أريض للجيش االرسائييل عىل مواقع لحزب الله يف جنوب لبنان.
 تصدي املقاومة اللبنانية لهذا الهجوم ومواصلة إطالق الصواريخ عىل عدد كبري 

من البلدات يف ارسائيل، وتعرض عدد من املواقع الحساسة إلصابات مبارشة.

املرحلة الرابعة:
تصعيد العمليات وتوسيعها (١-١١ آب)

استنفرت القيادة العسكرية العامة قوات االحتياط للقيام بعملية حربية واسعة 
النطاق يف جنوب لبنان.

باملقابل ارتفعت وترية إطالق الصواريخ والقذائف باتجاه املستوطنات والقرى 
يف ارسائيل. وارتفاع عدد القتىل يف صفوف االرسائيليني. وأخذت املحافل الدولية 

والعربية بالتحرك الرسيع إلنهاء الحرب.

املرحلة الخامسة:
للهدنة  استعدادا  الحربية  العمليات  رقعة  توسيع 

وفرض األمر الواقع (١٢-١٣ آب)

بني  للنار  فوري  بوقف  مطالبا   ١٧٠١ رقم  تحت  قرارا  األمن  مجلس  أصدر 
الطرفني، إال أن القيادة االرسائيلية وسعت نطاق عملياتها العسكرية والعدائية. 

واصل حزب الله باملقابل إطالق الصواريخ والقذائف عىل شامل ارسائيل.

املرحلة السادسة:
وقف إطالق النار (١٤ آب حتى ٣٠ ايلول)

وقف إطالق النار، وبدء االنسحاب االرسائييل التدريجي من جنوب لبنان.
التزام حزب الله بالقرار.

نرش قوات اليونيفيل عىل الحدود االرسائيلية ـ اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناين 
أيضا.

املرحلة السابعة:
بعد الحرب ـ لجان التحقيق

إقامة لجان تحقيق داخل الجيش االرسائييل لفحص تداعيات الحرب. وإقامة 
لجنة تحقيق رسمية برئاسة القايض فينوغراد.

   

األكرب،  النسبة  فشكلوا  لها  املؤيدون  أما  الحرب.  لهذه  ومعارض  مؤيد  بني  االرسائييل  املجتمع  وانقسم 

وهؤالء متسكوا باالدعاءات التالية:

لقــد كان حــزب اللــه املبــادر إىل إنــدالع هــذه الحــرب عندمــا خطــف جنديــني وقتــل جنــودا• 
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 آخرين، وما عىل ارسائيل سوى الدفاع عن نفسها.

إن حزب الله منظمة ارهابية وفق تعريف وتصنيف ارسائيل والواليات املتحدة األمريكية وحليفاتها يف • 

العامل، لذا يجب محاربته بكل الطرق حتى إلحاق هزمية به.

إن حزب الله يشكل خطرا وجوديا وكيانيا عىل سكان شاميل ارسائيل ويزعزع حالة االستقرار يف املنطقة، • 

لذا يجب سحقه بالكلية.

يجب التخلص مرة واحدة ولألبد من وضعية أن املنطقة الشاملية يف ارسائيل مرهونة لرحمة حزب الله.• 

تدمري مرافق اقتصادية وخدمية يف لبنان ستدفع الحكومة اللبنانية وأطراف غري مؤيدة لحزب الله إىل • 

الضغط عىل قيادته إلبعاد قواته عن املنطقة الحدودية مع ارسائيل.

لبنان كدروع برشية لحامية مصالحه العسكرية، •  الله باستعامل مواطني جنوب  ارسائيل تتهم حزب 

وحامية قواته من هجامت ارسائيلية.

قيام ارسائيل بتنفيذ عملية عسكرية شاملة يف لبنان ستقيض عىل قدرة حزب الله يف توجيه صواريخ • 

وقذائف إىل ارسائيل.

حرب كهذه ستعيد إىل ارسائيل مناعتها العسكرية من خالل الظهور مجددا أمام حزب الله وحامس • 

وايران وسورية بقوة أكرب واشمل. 

تأييده •  واالسالمي عىل  العريب  العام  الرأي  الله سيشجع  لحزب  تسديد رضبة  عن  ارسائيل  امتناع  إن 

ودعمه.

أما معارضو الحرب فتمسكوا مبا ييل:

الجنديني بروية أكرث وعدم جّر ارسائيل بكاملها إىل حالة •  الحكومة االرسائيلية معالجة اختطاف  عىل 

حرب.

عمليات القتل التي قامت بها ارسائيل داخل لبنان غري اخالقية وال ميكن تفسريها بيشء مقنع يتعلق • 

بتوفري حامية الرسائيل.

إن الهجامت الجوية التي نفذها سالح الجو االرسائييل وسالح الّرب ضد بنى تحتية يف لبنان مل ُتحقق • 

الهدف املنشود أال وهو تدمري حزب الله.

ــة •  ــق مدني ــع ومراف ــد مواق ــيل ض ــش االرسائي ــا الجي ــام بتنفيذه ــي ق ــة الت ــات االعتدائي إن العملي
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مل تدفــع املواطنــني يف لبنــان إىل الضغــط عــىل حــزب اللــه بــل بالعكــس قــّوت العالقــة بــني اللبنانيــني 

وحــزب اللــه بكونــه حركــة مقاومــة.

إن تجربة الحرب عىل لبنان يف السابق تؤكد عدم جدوى الرشوع بحرب شاملة وواسعة، ألن مصريها • 

املحتوم الفشل.

من •  يتمكن  مل  الجيش  هذا  أن  إال  الله،  حزب  عىل  حرب  بشن  االرسائييل  الجيش  قيام  من  بالرغم 

تحرير الجنود املختطفني، لهذا فإن القيادة السياسية يف ارسائيل سترشع مبفاوضات ووساطات إلطالق 

رساحهام.

وصول األخبار عن فشل الجنود االرسائيليني يف مواجهة جنود حزب الله يف جنوب لبنان، كانت كالصاعقة • 

التي نزلت عىل الجمهور االرسائييل، إذ تبني عدم جاهزية الجيش االرسائييل ملواجهة هذا التحدي.

ارتفاع األصوات املنادية برفض الخدمة يف هذه الحرب، خاصة من عائالت القتىل من بني الجنود.• 

الدعوة إىل الرشوع مبفاوضات مبارشة مع الفلسطينيني ومع الدول العربية املعنية من اجل التوصل إىل • 

سالم أو تسوية سلمية.

•  اهتزازات ولجان تحقيق يف ارسائيل يف أعقاب الحرب

ارتفعت األصوات داخل ارسائيل منادية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية (حكومية) للنظر يف خلفيات الحرب 

إخفاقات  من  خاللها  جرى  وما  قبلها،  والسيناريوهات  والتدريبات  الجاهزية  حيث  من  الجيش  وقدرات 

ورئيس  الدفاع  ووزير  االركان  رئيس  باستقالة  ارسائيل  يف  الشعب  من  واسعة  قطاعات  وطالبت  وفشل. 

الحكومة محملني اياهم كامل املسؤولية. 

وشكلت الحكومة والقيادة العامة للجيش عدة لجان تحقيق لفحص مسارات مختلفة لها عالقة مبارشة 

باالخفاقات التي حصلت يف هذه الحرب. 

وارتفعت االصوات املطالبة بتشكيل لجنة تحقيق ُعليا، فرضخت الحكومة للمطالب وشكلت لجنة فينوغراد، 

نسبة لرئيسها القايض السابق الياهو فينوغراد. وقامت هذه اللجنة عىل مدار فرتة طويلة تجاوزت نصف سنة 

بالتحقيق يف مالبسات الحرب وقدمت توصية متهيدية ـ أولية، ثم مع نهاية سنة عىل اندالع الحرب قدمت 

توصيات أخرى بعد اكتامل تحقيقها. ونرشت تقريرها كامال يف مطلع العام ٢٠٠٨، دون أن تويص بعزل أشخاص من
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مناصبهم.٨٢ 

بهذا  استقالته، وهو  دان حالوتس قدم  الجرنال  العامة  االركان  رئيس هيئة  فإن  األمر  ولكن يف حقيقة 

يكون أول رئيس هيئة اركان يف ارسائيل يقدم استقالته. وحالوتس  كان قائدا لسالح الجو قبل تعيينه يف 

أعىل درجات الجيش االرسائييل. واعتقد حالوتس أن معركة جوية لعدة ايام ستحسم الحرب. وتبني أن هذه 

النظرية مل تكن صحيحة إطالقا. 

فقدم  اوملرت  حكومة  يف  كدميا  حزب  مع  املؤتلف  العمل  حزب  رئيس  برييتس  عمري  الدفاع  وزير  أما 

وزيرا  ُعنّي  الذي  باراك  ايهود  لصالح  العمل  لحزب  زعامته  أيضا  وخرس  قليلة،  بشهور  ذلك  بعد  استقالته 

للدفاع مكانه. أما اوملرت فوجهت اليه انتقادات شديدة للغاية حول سلوكه خالل الحرب وبعدها، إال أنه مل 

يستقل أو يتنّح من منصبه، بالرغم من ارتفاع االصوات داخل املجتمع السيايس والعام يف ارسائيل الداعية إىل 

استقالته وتحميله كافة املسؤولية عن اإلخفاقات يف هذه الحرب.   

• األداء العسكري اإلرسائييل٨٣

منذ األيام األوىل للعدوان عىل لبنان، بدأ املحللون العسكريون والسياسيون يتناولون أداء الجيش وأداء 

تنكشف حقائق ومعطيات واضحة ساهمت يف  بدأت  املواجهة، خاصة حينام  الله يف هذه  مقاتيل حزب 

إعطاء إمكانية التحليل املبكر حول األداء العسكري اإلرسائييل بعد أن استطاع حزب الله استيعاب الرضبة 

األوىل والرد عليها. مل تبدأ املقاومة اللبنانية «حزب الله» الحرب ومل تحدد أهدافاً عسكرية قد تحاسب عىل 

أدائها من أجل تحقيقها. أما إرسائيل فهي التي خرجت للحرب وكان عليها تحقيق األهداف املعلنة منذ بداية 

الحرب وعىل رأسها تصفية قيادة حزب الله وتدمري قدرته العسكرية، بإنزال رضبات جوية مكثفة، تدمريية 

ومفاجئة لشل قدرته عىل امتصاص الرضبة والرد عليها.

استطاعت قيادة املقاومة الحفاظ عىل توازنها وسيطرتها عىل إدارة معركتها وعملت عىل إفشال الهدف 

إن  الداخلية إلرسائيل.  الجبهة  ومكثف عىل  مضاد  برد صاروخي  املعركة  بداية  منذ  العدوان  من  األسايس 

املقاومة مل تكن تتوقع الحرب، ولكن وعىل ما يبدو فإنها كانت تتوقع األداء العسكري اإلرسائييل وكيفية 

مواجهته منذ بداية العدوان. 

رغــم  املرحلــة،  اللــه. ويف هــذه  لحــزب  العســكري  األداء  عنــد  نتوقــف  لــن  الســياق  يف هــذا 

ــذي ــي ال ــكري واألمن ــم األداء العس ــن تقيي ــزون ع ــن عاج ــه، نح ــول أدائ ــة ح ــر األجنبي ــض التقاري بع
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ــا يف  ــتعان به ــي اس ــتية الت ــكرية واللوجس ــات العس ــم التقني ــف معظ ــدم كش ــه لع ــزب الل ــه ح ــع ب متت

ــول  ــة ح ــة والضبابي ــري إىل املباغت ــني ُيش ــود اإلرسائيلي ــد الجن ــان أح ــىل لس ــا ورد ع ــل م ــة، ولع املواجه

اإلمكانيــات العســكرية للمقاومــة، حينــام وصــف االقتتــال مــع مقاتــيل حــزب اللــه عــىل مقربــة مــن قريــة 

«مــارون الــراس» بقولــه: «حســب التقديــرات االســتخباراتية توقعنــا أن نجــد خيمــة وثالثــة رشاشــات مــن 

ــاً». ــا مــكان هــذا جهــازاً كبــرياً ومعقــداً ومحصن ــا وجدن نــوع كالشــنكوف لكنن

من املؤكد، أن اداء مقاتيل حزب الله فرض عىل إرسائيل قبول «قوانني اللعبة» من قبل حزب الله بعدما 

أفشلت املقاومة أهم عنارص وأسس مخططات الجيش يف هذه املواجهة، أهمها: 

أوالً : فشل الحرب الخاطفة واملدّمرة التي تعتمد عىل التفوق الجوي يف حسم املعركة خالل فرتة زمنية 

قصرية. حيث أخفق سالح الجو  برضب منصات الصواريخ، بل فاجأت املقاومة بقدرتها عىل التحكم بالتوقيت 

وحجم الصليات الصاروخية. رسعان ما تبددت أوهام رئيس األركان حالوتس حينام أبلغ، يف ليلة ١٢ متوز، 

هذه  يف  انترصنا  لقد  ُدمرت...  قد  الله  حزب  ميلكها  التي  املدى  بعيدة  الصواريخ  «كل  بأن  الوزراء  رئيس 

الحرب» حسبام أوردته صحيفة الصاندي تاميز الربيطانية.

ثانياً: عزز إخفاق الجيش اإلرسائييل بتصفية الرموز القيادية لحزب الله، روح املقاومة من جهة وافشل 

أول هدف معلن لهذا الهجوم، حيث اعتربت إرسائيل بأن تصفية األمني العام للحزب حسن نرصالله أو أبرز 

القياديني عنرصا أساسيا إلعادة «هيبة» الردع اإلرسائييل. بل نجحت قيادة حزب الله يف الحفاظ عىل قدرتها 

يف إدارة املعركة وتوجيهها.

ثالثاً: إضافة إىل ذلك، برزت القدرة الفائقة لقيادة حزب الله عىل إدارة املعركة سياسياً وعسكرياً وإعالمياً 

وعىل جميع املستويات يف آن واحد. وكذلك نجحت املقاومة منذ األيام األوىل  يف تحقيق مكاسب عسكرية 

وإسرتاتيجية حينام أنزلت رضبات موجعة بالجيش اإلرسائييل والجبهة الداخلية، مثل قصف السفينة الحربية 

(ساعر ٥)، ورضب مناطق عسكرية وإسرتاتيجية حساسة داخل إرسائيل، وإسقاط مروحية عسكرية وغريها..

ــن  ــف ع ــم تكش ــدوان، فل ــع الع ــي م ــة» يف التعاط ــرتاتيجية التدريجي ــة «اإلس ــت املقاوم ــاً: تبن رابع

جميــع قدراتهــا ُدفعــة واحــدة، بــل الءمــت ردود فعلهــا مــع نوعيــة وعمــق الرضبــات اإلرسائيليــة 

وفرضــت قوانــني اللعبــة: التجــاوب مــع وقــف الرضبــات الجويــة ملــدة ٤٨ ســاعة خــالل الحــرب، 

ــة ــرب املفتوح ــلت الح ــذا أفِش ــيل. وبه ــف اإلرسائي ــق القص ــدى عم ــي مب ــف الصاروخ ــدى القص ــط م رب
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الشــاملة عندمــا اســتطاعت املقاومــة عنــد نجــاح األداء العســكري وتبنيهــا اإلســرتاتيجية التدريجيــة، تحديد 

املعركــة يف مناطــق جغرافيــة محــددة َتَعــرَثَ فيهــا األداء العســكري اإلرسائيــيل.

خالصة األمر، يف حالة عدم تحقيق األهداف العسكرية وتعرّث األداء العسكري لدى املهاجم، خاصة يف 

الحرب الخاطفة والرسيعة، يبدأ هذا املهاجم يف مالءمة مخططاته وأهدافه ملا تفرزه ساحة االقتتال وأساليب 

رد فعل العدو. 

من الواضح وبحسب التقارير السياسية والعسكرية التي أطلقها املحللون أثناء الحرب، أن هذه الحرب 

مل تكن مدروسة ومل يخطط لها بشكل واضح وكاٍف لعدم توفر املعلومات االستخباراتية املطلوبة، رغم أن 

الجيش اإلرسائييل منذ سنة ٢٠٠٤ وضع عدة سيناريوهات للحرب عىل لبنان لرضب املقاومة، لقد بنى منوذجاً 

لقرية لبنانية يف موقع تابع ملقر قيادة لواء الشامل ومتت تدريبات عسكرية ميدانية مختلفة خالل األشهر 

السابقة للحرب. 

� جوانب اإلخفاقات العسكرية

تقوم املؤسسة العسكرية اإلسـرائيلية بتحقيقات واسعة وجذرية حول حـرب لبـنان مل تعرف من قبل، 

حيث متحورت التحقيقات يف عدة جوانب مهمة ساهمت يف اإلخفاق العسكري. التحقيقات الداخلية غري 

مسبوقة، عرشات اللجان عملت يف مسألة األداء العسكري. حتى أنه يف حرب أكتوبر ١٩٧٣ مل يجر تحقيق 

شامل وعميق كهذا.

من الجدير ذكره، أن التحقيقات مبجملها تتمحور يف ربط فشل األداء العسكري يف لبنان بأمور تتعلق 

بعدم وضوح وفهم أهداف الحرب والتقنيات والنواقص العسكرية مثل عدم جهوزية جنود االحتياط، نواقص 

امليدانية عىل  العسكرية  االستخبارات  للجيش، فشل  العمليايت  التشغيل  االحتياط، مفهوم  لوجستية، نظام 

جميع املستويات. 

• عدم وضوح وفهم أهداف الحرب 

كتب املعلق العسكري يف صحيفة «هآرتس» زئيف شيف تحت عنوان «هل تم تحقيق األهداف؟»، أنه خالل 

أيام الحرب بدأت ترد ترصيحات لقادة وضباط كبار خلقت انطباعاً بأن أهداف إرسائيل من الحرب تتغري، وأنها 

ليست واضحة مبا فيه الكفاية. ويقول إنه بعد أسبوعني من الحرب ما زالت إرسائيل بعيدة عن حسم املعركة ومل 

يتم إنجاز األهداف الرئيسية٨٤. األمر الذي تم تأكيده يف أوراق لجنة التحقيق بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش 
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السابق، دان شومرون، التي فحصت اخفافات قيادة األركان اإلرسائيلية يف الحرب، بأن حرب لبنان الثانية قد 

أديرت بدون أي أهداف محددة منذ بداية الحرب.٨٥ 

العدوان عىل  فرتة  الجيش يف  العامة يف  األركان  تقريرا، حول جلسات هيئة  نرشت صحيفة «هآرتس» 

لبنان، رصدت فيه ترصيحات كبار القيادة العامة وآراءهم، ومدى االرتباك والرتدد يف اتخاذ القرارات. ولعل 

أبرز اسباب هذا اإلرباك بسبب عدم وضوح االهداف وتبدلها خالل الحرب هي تحفظ رئيس األركان، دان 

حالوتس، حتى األسبوع األخري من نهاية الحرب، عىل الخروج بحملة عسكرية برية واسعة الجتياح جنوب 

لبنان، يف حني أن نائب رئيس األركان، الجرنال مويش كابلنسيك، ورئيس شعبة العمليات، غادي آيزنكوت، 

أّيدا يف بداية الحرب تنفيذ عملية برية واسعة الجتياح جنوب لبنان، ولكنهام يف مرحلة متقدمة من الحرب 

تراجعا عن ذلك املوقف٨٦.

• فشل جهاز االستخبارات العسكرية

يبدو أن نجاح جهاز االستخبارات العسكرية اقترص عىل تقديراته بأن الحرب لن تحقق أهدافها املنشودة. 

الخطة  بأن  الحكومة  (أمان)  العسكرية  االستخبارات  جهاز  لبنان، حذر  العدوان عىل  بدء  من  يومني  بعد 

قوية  الجنود وتسديد رضبة  إعادة  التي حددت:  األهداف  تتمكن من تحقيق  لن  أعدت  التي  العسكرية 

لتنظيم حزب الله. هذا ما كشفت عنه  صحيفة واشنطن بوست٨٧.

 ويشري  تقرير لجنة املوغ٨٨ التي أجرت تحقيقاً يف يوم عملية األرس، إىل أن جهاز االستخبارات العسكرية 

«أمان»  كانت لديه إشارات توحي بإمكانية وقوع عملية أرس جنود، وأن تلك اإلشارات مل يتم تحليلها وفهمها 

ونقلها إىل الكتيبة العاملة يف املنطقة. وكانت النتيجة الرئيسة لتقرير املوغ تتطرّق إىل اإلنذار اإلسرتاتيجي 

الذي أطلقه رئيس شعبة االستخبارات السابق، الجرنال أهارون زئيفي- فركش، يف نهاية ٢٠٠٥، أن «منظمة 

حزب الله ستواصل محاوالت اختطاف جنود يف ٢٠٠٦ عىل ضوء فشلها يف اختطاف جنود عىل طول الحدود 

يف ٢٠٠٥».٨٩ 

أن  حلميــش،  يوفــال  العســكرية،  االســتخبارات  جهــاز  يف  الرئيــيس  االســتخبارات  ضابــط  أشــار 

مســتوى  متوســط:  ومبســتوى  رديئــة  مبهنيــة  نفــذ  لبنــان  حــرب  يف  االســتخبارات  ضبــاط  عمــل 

الطبيعيــة»  «املحميــات  ظاهــرة  البارجــة،  رضب  املعركــة،  ارض  مــن  القادمــة  االســتخبارات 
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ثكنات عسكرية مفاجئة مبستوى إخفائها ومتويهها.٩٠ 

يقوم الردع العسكري باألساس عىل تقديرات ومعطيات استخباراتية محددة. إن الفشل الذريع لجهاز 

االستخبارات كان يف مساحة تقديرات  كبار الضباط يف االستخبارات والوحدات العملياتية حول قدرات حزب 

الله الصاروخية، وأن تهديد الصواريخ غري حقيقي. لقد تجىل نقص خطري يف املعلومات اإلستخباراتية بشأن 

وصول صواريخ إيرانية إىل حزب الله أتاحت قصف البارجة الحربية قبالة شواطئ بريوت، كام فوجئت من 

حجم املنظومة الدفاعية والهجومية، خاصة فعالية وحجم القدرة الصاروخية التي أمطرت عىل إرسائيل.٩١ 

املوساد  بني  أمنية  ـ  سياسية  االرسائيلية خالفات  الصحف  أبرزت  لبنان،  عىل  للعدوان  األخرية  األيام  يف 

واملخابرات العسكرية حول ماهية «الرضبة» التي تلقاها حزب الله. يرى مئري دغان، رئيس جهاز «املوساد»، 

بأنَّ حزب الله يستطيع االستمرار يف الحرب إىل وقت طويل، يف حني تّدعي االستخبارات العسكرية أن الحزب 

تلقى رضبة قاسية أكرث بكثري مام يقيمه املوساد. 

• اختالالت ونواقص جوهرية (لوجستية) 

كشف رئيس شعبة الشؤون اللوجستية يف الجيش اإلرسائييل، اللواء افري مزراحي، وجود اختالالت شديدة 

ونواقص جوهرية اعرتت العدوان األخري عىل لبنان، بينها وجود أدوية منتهية الصالحية وضعت يف خدمة 

سالح الطب، ودبابات غري صالحة للقتال، إضافة إىل خرائط قدمية غري محّدثة عن الجنوب اللبناين.

وأوضحت التحقيقات الخمسة التي أجراها الجيش اإلرسائييل عىل نظام االحتياط، بشكل عام صورة أسوأ 
من تلك التي وصفها عنارص االحتياط حول ما جرى معهم خالل الحرب.٩٢

ــت  ــي وضع ــة الت ــة واألدوي ــزات الطبي ــن التجهي ــن ٥٠٪ م ــرث م ــرية أن أك ــات األخ ــرت التحقيق وأظه

ــات  ــن الدباب ــة إىل أن ١٦٪ م ــة، إضاف ــة الصالحي ــتخدام ومنتهي ــة لالس ــن صالح ــود مل تك ــة الجن يف خدم

واملركبــات املدرعــة مل تكــن صالحــة لتنفيــذ أوامــر عســكرية، بــل أن بعضــاً منهــا مل يكــن مــزوداً بعجــالت 

ــتودعات ــة املس ــا خدم ــوكل إليه ــة امل ــارص البرشي ــاً يف العن ــق نقص ــر التحقي ــام أظه ــري. ك ــة للس صالح
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 وصل إىل ٣٥٪، إذ أن املئات من العنارص الدامئني يف املستودعات واملعسكرات رسحوا يف وقت سابق.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن األدوات املساعدة االستخبارية قد عانت هي األخرى نقصاً بشكل عام، ومل 

الوحدات بخرائط وصور جوية محّدثة، كام مل تكن هناك بنية تحتية مناسبة يف معسكرات تجميع  تزّود 

االحتياط للدفاع عمن اسُتدعي من هجامت صواريخ حزب الله.

ورغم أن مصادر يف الجيش اإلرسائييل ردت أكرث هذه اإلخفاقات إىل انعدام امليزانية والنقص يف املوارد 

املالية، إال أن التفاصيل الواردة يف التحقيقات، تشري إىل اهتزاز نظام االحتياط يف الجيش. ونقلت الصحيفة 

نفسها عن التحقيقات أن كل الدالئل يف التحقيق تشري إىل فساد خطري، فيام يتعلق بالتدريبات وجهوزية 
جنود االحتياط.٩٣

• كفاءات جرناالت الحرب

خلصت لجنة بقيادة الجرنال أودي شني إىل أن أداء املستويات العليا يف هيئة األركان يف الحرب كان سيئا.

  تم توجيه انتقادات شديدة ألعىل املستويات يف الجيش وخصوصا لرئيس األركان دان حلوتس ونائبه 

موشيه كابلينسيك، حيث وجدت فوارق بني األوامر الصادرة عن هيئة األركان العامة واألوامر التي وصلت إىل 

امليدان، وكذلك انتقد شني بشدة قيادة الجبهة الشاملية برئاسة أودي أدام، وقائد الذراع الربي بني غينتس 

وإيصالها  العمليات،  من شعبة  األوامر  تسلم  قضية  آيزنكوت، خصوصا يف  غادي  العمليات  ورئيس شعبة 

إىل املستويات امليدانية، التي كان ينبغي أن تتأكد من مغزى األوامر، وليس فقط من إلقائها عىل القادة 

امليدانيني.

تقرير آخر وضعه دوف ليفني حول أداء قيادة الشامل، انتقد بشدة بالغة أداء قائد لواء الشامل أودي 

القيادة الشاملية  اتهمت  أدام، مل يكن جازما بتوصياته وطلباته فيام يتعلق برضورة عمليات برية. كذلك 
بعدم الكفاءة يف إدارة املعارك عامًة.٩٤

تقرير آخر أعده يورام يائري وطاقمه حول أداء كتيبة ٩١ يف معركتي مارون الراس وبنت جبيل، ينتقد 
القيادة التي بقيت يف الخلف وعدم وضوح األوامر العسكرية واللغة املهنية التي استعملها قادة الكتيبة.٩٥

ومــن أبــرز اإلخفاقــات التــي تــدل عــىل فقــدان كفــاءة قياديــة، مــا ورد عــن التقاريــر األوليــة
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التــي وجهــت انتقــادات حــادة لكبــار الضبــاط يف الكتيبــة ١٦٢ بشــأن عــدم التنســيق بــني القــوات التــي 

تقدمــت باتجــاه وادي الحجــري (مجــزرة الدبابــات)، عــالوة عــىل إطــالق النــار عــىل بعضهــا البعــض. كــام 
تطــرق إىل عــدم االلتــزام بالتعليــامت واإلخفاقــات يف عمليــات اإلنقــاذ بعــد وقــوع إصابــات.٩٦

تجدر اإلشارة إىل أن االستقاالت من الجيش عىل ضوء التحقيقات أتت غالبيتها من لواء الشامل، أهمها: 

استقالة أودي أدم، واستقالة غال هريش قائد القوات العسكرية يف الجليل، وذلك بعد نرش القسم األول من 

تقرير املوغ الذي أشار إىل أخطاء يف إدارة العمليات العسكرية وقصور خطري يف طريقة ترصف الجيش وقلة 

تدريب القوات ميدانياً.

� حرب الجرناالت

الجيش حول تخطيط وإدارة  قيادة  العسكري وارتباك  األداء  الجرناالت هي إحدى دالالت فشل  حرب 

املعركة، وبالتايل فشل العدوان عىل لبنان يف تحقيق أهدافه. فمنذ سقوط وخسارة املراهنة عىل قدرة سالح 

الجو عىل حسم املعركة ورضورة توسيع العمليات الحربية يف لبنان براً، ظهرت جلياً مالمح حرب الجرناالت 

التي تدل قطعياً عىل تعرث العملية العسكرية. رسعان ما برزت ظاهرة تبادل التهم بني الساسة وجرناالت 

الجيش من جهة وبني جرناالت الجيش بعضهم مع بعض من جهة أخرى، هذه التهم أدت إىل إقامة لجان 

تحقيق حول األداء العسكري للجيش، األمر الذي يعكس عمق أزمة حرب الجرناالت يف إرسائيل. جرناالت 

الجيش سيتهمون بعضهم البعض ويقومون بإلقاء املسؤولية عىل بعضهم البعض حول فشل العملية، وكام 

ورد يف الصحف اإلرسائيلية أنه ال بد من سامع مقولة «الطعن من الخلف».

متحورت حرب الجرناالت بشكل بارز بني جرناالت الحرب الربية الذين يتهمون رئيس أركان الجيش بأنه قد 

راهن عىل تحقيق النرص باستنفاده قوة سالح الجو لوحده من خالل القصف الهمجي العنيف عىل األحياء 

السكنية وقتل املدنيني وتدمري البنية التحتية من مؤسسات مدنية، جسور وطرقات، وبني جرناالت سالح الجو 

والقيادة املركزية العسكرية الذين يتهمون جرناالت القوات الربية يف قيادة لواء الشامل، بأنهم ضباط غري 

مؤهلني إلدارة هذه املعركة.

ــواء موشــيه كابلينســيك٩٧  ــني الل ــرز مظاهــر حــرب الجــرناالت يف ظــل هــذا العــدوان هــو تعي مــن أب
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ــادة اللــواء.  ــواء الشــامل، أي عــىل رأس الهــرم العســكري يف قي منســقاً لعمليــات البحــر، الجــو والــرب يف ل

فرغــم اإلجــامع لــدى املعلقــني العســكريني حــول رضورة هــذا التعيــني إىل أنــه يعتــرب ســابقة قــد تــؤدي 

لــدق اإلســفني بــني الجــرناالت، وأنــه مــن الصعــب رأب الصــدع والتــرشذم واالنقســام داخــل قيــادة الجيــش، 

خاصــة وأّن الجيــش اإلرسائيــيل ليــس معتــاداً عــىل تغيــري جــرناالت خــالل الحــرب عــىل مســتوى القيــادات 

العليــا (يشــار إىل أّن تغيــري القيــادة العســكرية خــالل الحــرب قــد تــّم يف حالتــني اســتثنائيتني لهــام ظــروف 

أخــرى: تعيــني الجــرنال حاييــم بــار ليــف قائــد لــواء الجنــوب بعــد يومــني مــن بــدء حــرب أكتوبــر١٩٧٣، 

وعــزل الجــرنال عــوزي نركيــس يف معركــة الكرامــة ســنة ١٩٦٨).

تاسًعا: عمليات الجيش االرسائييل «االنتقامية» ضد الدول العربية والفلسطينيني

نستعرض فيام ييل العمليات العدائية التي قام بتنفيذها الجيش االرسائييل عىل مدى ستني عاما. وُيطلق 

عليها يف ارسائيل اسم «عمليات انتقامية» لإلشارة إىل ان الدافع إىل قيام الجيش بها هو رد فعل عىل عملية 

قام بها عرب أو فلسطينيون ضد مواقع ارسائيلية عسكرية أو مدنية. 

كان دافيد بن غوريون رئيس الحكومة االرسائيلية هو املخطط واملصمم ملثل هذه العمليات من منطلق 

التي حققتها خالل حرب عام ١٩٤٨  االنتصارات  العسكرية االرسائيلية بعد  متكني وتثبيت ُأسس املؤسسة 

والهزمية التي لحقت بالجيوش العربية جمعاء. ووقف إىل جانب هذه الرؤية رئيس هيئة االركان العامة 

باستعامل  مًعا  العسكرية  ـ  السياسية  املؤسسة  العسكرية متسكت  الرؤية  أسس هذه  ديان. ووفق  مويش 

القبضة الحديدية مع العرب. واشار بن غوريون يف عدة مناسبات إىل أن ارسائيل لن تقف مكتوفة اليدين 

الفدائيني  لعمليات  املختلفة  ومؤسساتها  ارسائيل  تستعمله  الذي  (املصطلح  االرهابية»  «العمليات  إزاء 

الفلسطينيني والعرب) التي يقوم بها العرب، وأنها لجأت مضطرة إىل االنتقام كجزء من مسعاها لتحقيق 

األمن والسالم ملواطنيها. وتذرعت ارسائيل مبا اسمته «التسلل» عرب حدودها للقيام بعمليات االنتقام ضد 

العرب، واعتربت التسلل جزءا من عمليات ارهابية هدفها إلحاق الرضر باملواطنني االبرياء يف ارسائيل. 

ــي  ــدة ١٠١ الت ــه الوح ــارون برتؤس ــل ش ــرنال اريئي ــة» كان الج ــات «االنتقامي ــاد العملي ــن ق ــرز م وأب

قامــت بتنفيــذ سلســلة مــن املجــازر ضــد عــدد مــن القــرى واملخيــامت الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة
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ــيل.  ــش االرسائي ــني يف الجي ــواء املظلي ــة لل ــة ٨٩٠ التابع ــدة بكتيب ــذه الوح ــت ه ــم دمج ــزة. ث ــاع غ وقط

وأوضــح شــارون موقفــه ورأيــه مــن وراء العمليــات العدائيــة: «معظــم األهــداف املخطــط تســديد رضبــة 

ــة  ــادة العام ــني. وهــذه املخططــات ســلمت إىل القي ــرق املظلي ــد وحــدات وف ــا عــىل ي ــم وضعه ــا ت إليه

للجيــش. وجــراء معرفتنــا الدقيقــة ملــا كان يجــري يف امليــدان مــن خــالل عملنــا اليومــي فــإن املعلومــات 

التــي جمعــت وصنفــت كان مصدرهــا املســتوى االدىن يف الجيــش قبــل اتخــاذ القــرار عــىل صعيــد املســتوى 

األعــىل. نحــن كجنــود نقــوم بتنفيــذ األوامــر. كنــا دامئــا عــىل أتــم االســتعداد للقيــام باملهــام املوكولــة إلينــا، 

ومــا عــىل املســتوى الســيايس ســوى توجيــه األوامــر».٩٨ 

بعمليات  القيام  بقرار  يتعلق  مبا  تام  تفاهم  عىل  الجيش  يف  وقياديون  ووزراء  غوريون  بن  كان  إذن، 

«انتقامية» ضد العرب. ولكن هذه الرؤية التي سادت فرتة طويلة بعد ١٩٤٨ أخذت تتبدل عندما شكل 

مويش شاريت حكومته دون بن غوريون، إذ أنه رأى أن العمليات االنتقامية ما هي إال إساءة للوضع السيايس 

الحساس الذي متر به ارسائيل يف الخمسينيات. ولذا فضل اعتامد الطريق السيايس يف الضغط عىل الدول 

العربية املحيطة بارسائيل بواسطة الدول العظمى لتقوم حكوماتها مبنع التسلل و«العمليات االرهابية» ضد 

ارسائيل.

عام  حرب  اندالع  مع  انتهت  قد  االنتقامية  العمليات  أن  االرسائيليني  الباحثني  بني  يعتقد  من  هناك 

أنها مل تتوقف اطالقا، بل استمرت بزخم أكرب وبأساليب أخرى.  الثاليث). ولكن واقع األمر  ١٩٥٦(العدوان 

ومن جهة أخرى ما زالت املؤسسة العسكرية تويل اهتاممها للقيام بعمليات انتقامية. وما الحرب االرسائيلية 

الثانية عىل لبنان إال منوذج ميكن إدراجه ضمن هذه العقلية. وهذا، عىل األقل، ما رصح به ايهود اوملرت 

رئيس حكومة ارسائيل عندما أخذ القرار بالحرب يف متوز ٢٠٠٦.

سنستعرض هنا مجموعة من العمليات «االنتقامية»، كنموذج لخطط املؤسسة العسكرية االرسائيلية يف 

مواصلة إضعاف الطرف العريب ـ الفلسطيني بغية الحفاظ عىل تفوق عسكري ارسائييل. ومن جهة أخرى 

إلظهار أن ارسائيل هي الضحية الدامئة التي تتعرض باستمرار إىل هجامت واعتداءات، وما يتوجب عليها هو 

حامية مواطنيها والدفاع عن أراضيها.

• العمليات «االنتقامية»٩٩ 

ــارون. ) ١ ــل شـ ــادة اريئيـ ــدة ١٠١ يف ٢٩ آب ١٩٥٣ بقيـ ــا الوحـ ــت بهـ ــج: قامـ ــم الربيـ ــة مخيـ عمليـ
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ــرث  ــرح أكـ ــال، وجـ ــة أطفـ ــاء وخمسـ ــبع نسـ ــم سـ ــطينيا بينهـ ــة ٤٣ فلسـ ــذه العمليـ ــل يف هـ وقتـ

مـــن عرشيـــن. وادعـــت املؤسســـة السياســـية االرسائيليـــة أن الهجـــوم ُنفـــذ عـــىل يـــد مســـتوطنني 

ارسائيليـــني دفاعـــا عـــن مســـتوطناتهم وممتلكاتهـــم التـــي تعرضـــت للنهـــب مـــن قبـــل متســـللني.

عملية «طرد العزازمة»: قامت الوحدة ١٠١ بقيادة شارون يف شهر ايلول ١٩٥٣ بطرد عائالت بدوية ) ٢

من عشرية العزازمة من عوجا الحفري (نتسانا). ومنعا إلمكانية عودة أبناء العشرية إىل مضاربهم قامت 

الوحدة بحرق كل ما هو موجود يف املنطقة. 

عملية قبّية: قامت الوحدة ١٠١ يف ١٤ ترشين األول ١٩٥٣ باقتحام قرية قبّية وعدد من القرى األخرى ) ٣

القريبة منها وقتلت ٦٩ مواطنا فلسطينيا. ادعت ارسائيل أن العملية جاءت بعد مقتل امرأة يهودية 

وولديها. وجهزت القيادة العسكرية مجموعة من املظليني وافراد من الوحدة املذكورة لتنفيذ العملية. 

الرعب  من  املزيد  إلثارة  ونعلني  شقبة  قريتي  يف  أخرى  ومنازل  القرية،  منازل  من  عدد  نسف  وتم 

والخوف يف صفوف الفلسطينيني. 

قطاع ) ٤ آذار ١٩٥٥ يف  و١  ٢٨ شباط  بني  العملية  االسود): متت هذه  (السهم  «حتس شاحور»  عملية 

غزة، يف أعقاب استالم الجيش املرصي كميات من السالح والذخرية من تشيكوسلوفاكيا. فقام الجيش 

االرسائييل بهجوم عىل عدة مواقع. قتل حوايل ٤٠ مرصيا وفلسطينيا. وقتل عدد من الجنود االرسائيليني 

يف هذه العملية.

عملية «القيام»: قام الجيش االرسائييل باعتداء عىل مركز رشطة خان يونس يف قطاع غزة يف ٣١ آب ) ٥

١٩٥٥، حيث قتل عدد من رجال الرشطة املرصيني وعدد من املدنيني.

عملية «هار جعاش» (جبل الربكان): عملية نفذتها وحدات من الجيش االرسائييل ضد قوات مرصية ) ٦

عىل الحدود بني ارسائيل ومرص إىل الجنوب من قطاع غزة وذلك يف ٢ ترشين الثاين ١٩٥٥. قتلت ارسائيل 

يف هذه العملية ٧٠ جنديا مرصيا وأرست ٤٨ آخرين. وقتل سبعة جنود ارسائيليني.

عملية «عايل زايت» (أوراق الزيتون ـ وتعرف أيضا بـ «عملية كيرنت»ـ أي عملية بحرية طربيا): قيام ) ٧

وحدات من الجيش االرسائييل باالعتداء عىل مواقع سورية عىل الشاطئ الرشقي لبحرية طربيا يف الحادي 

عرش من كانون األول ١٩٥٥ بذريعة ارسائيلية أن جنودا سوريني اعرتضوا عمل صيادين ارسائيليني يف 

البحرية. قتلت القوات االرسائيلية حوايل خمسني جنديا سوريا وأرست ٣٠ آخرين. قتل يف هذه العملية 

ستة جنود ارسائيليني.  

ـــار ١٩٥٤ ) ٨ ـــا يف ٢٦ اي ـــة جنب ـــة خرب ـــا قري ـــن ١٢ مظلًي ـــة م ـــوة مكون ـــة «الســـوط ٦»: اقتحمـــت ق عملي
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ـــوا  ـــادة اريئيـــل شـــارون ومئـــري هـــار ـ تســـيون. قامـــت القـــوة بتكبيـــل اربعـــة شـــباب عـــرب وكمن بقي

ـــد  ـــا. وبع ـــني منه ـــوا جندي ـــث قتل ـــريب االردين حي ـــش الع ـــن الجي ـــة م ـــرور دوري ـــني م ـــاك إىل ح هن
ـــه.١٠٠ ـــار علي ـــوا الن ـــة وأطلق ـــة قريب ـــني إىل تل ـــد املكبل ـــاقوا أح ـــك س ذل

الرشطة يف مدينة ) ٩ األول ١٩٥٦ عىل مركز  االرسائييل يف ١٠ ترشين  الجيش  اعتداء  عملية «قلقيلية»: 

قلقيلية. وادعت ارسائيل أنها قامت بهذه العملية جراء تزايد اعداد املتسللني من الضفة الغربية تجاه 

اتجاه  النريان  باطالق  قام  اردنيا  جنديا  ان  وتذرعت  األخرض.  الخط  ارسائيلية عىل طول  مستوطنات 

الجيش  ونفذ  علامء.  اربعة  مرصع  إىل  أدى  ما  اآلثار  لعلامء  مؤمتر  فيها  انعقد  حيث  راحيل  رامات 

االرسائييل العملية بوحشية كبرية، ما أدى إىل مقتل حوايل ١٠٠ جندي أردين ومدنيني كانوا يف الجوار. 

وقتل ١٧ جنديا ارسائيليا يف هذه العملية.

عملية «النقيب»: عملية نفذتها وحدات من لواء غوالين يف الجيش االرسائييل يف ١٦ آذار ١٩٦٢ ضد ) ١٠

مواقع للجيش السوري يف محيط بلدة النقيب عند الساحل الرشقي لبحرية طربيا. وادعت ارسائيل ان 

السوريني يواصلون اعتداءاتهم واعرتاضهم للصيادين االرسائيليني يف بحرية طربيا. قتل يف هذه العملية 

٣٠ جنديا ومواطنا سوريا، وسبعة جنود ارسائيليني. والواقع ان ارسائيل كانت تقوم بعمليات مضايقة 

واعرتاض لسري عمليات صيد السمك من قبل صيادين سوريني يف بحرية طربيا.

عملية «السموع»: قام الجيش االرسائييل بارسال وحدات كثرية إىل بلدة السموع جنويب مدينة الخليل ) ١١

العرشات من  بقتل  الوحدات  ايلول ١٩٦٦. حيث قامت هذه  الثالث عرش من  الغربية يف  الضفة  يف 

الفلسطينيني االبرياء ونسف عرشات املنازل يف البلدة. 

عملية «عوره»: عملية قام بها سالح الهندسة يف الجيش االرسائييل لتدمري البنى التحتية للجيش املرصي ) ١٢

يف شبه جزيرة سيناء بعد العدوان الثاليث. 

عملية «الديك ٥٣»: عبارة عن عملية حربية خالل حرب االستنزاف يف الليلة بني ٢٦ و ٢٧ كانون ) ١٣

األول ١٩٦٩، حيث استولت قوة كوماندو ارسائيلية عىل محطة رادار مرصية يف موقع رأس غريب، 

وتم إحضاره إىل ارسائيل كغنيمة حرب. وشاركت إىل جانب الكوماندو وحدات من املظليني وسالح 

الجو. وادعت ارسائيل انها قامت بهذه العملية ردا عىل اعالن الرئيس املرصي جامل عبد النارص حرب
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االستنزاف رسميا يف ١٩٦٩. 

بطلعاته   القيام  من  االرسائييل  الجو  ملنع سالح  محاولة مرصية  الرادار  جهاز  نصب  ارسائيل  واعتربت 

قامت شعبة  أن  بعد  ايتان،  رفائيل  الجرنال  العملية  وقاد  ارسائيل.  أمن وسالمة  لضامن  االستكشافية 

إىل  املعلومات  هذه  ونقلت  به.  املحيطة  واملنطقة  الرادار  حول  املعلومات  كافة  بجمع  االستخبارات 

شعبة العمليات ووضعت خطة تفصيلية للعملية. فقامت الوحدات املكلفة بالعملية بالسيطرة عىل 

املوقع وشل عمله، وقامت طائرتان مروحيتان من نوع يصعور بحمل الرادار إىل منطقة ابو رديس عىل 

الضفة الغربية لشبه جزيرة سيناء، حيث تواجدت قاعدة عسكرية ارسائيلية.

عملية «ربيع الشباب»: وقعت هذه العملية يف الليلة بني ٩ و ١٠ نيسان ١٩٧٣، حيث هاجمت وحدات ) ١٤

خاصة يف الجيش االرسائييل قواعد ومواقع تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية يف بريوت ومنطقة صيدا. 

ونزلت قوة ارسائيلية عىل شواطئ بريوت وكان بانتظارها مخربو املوساد، الذين نقلوهم بسيارات خاصة 

لتنفيذ العملية. وكانت العملية األوىل اغتيال كامل عدوان ومحمد نجار وكامل نارص، من كبار قياديي 

املنظمة يف أحد مباين بريوت. وتوىل قيادة هذه العملية الجرنال ايهود باراك. ثم تولت فرقة عسكرية 

ارسائيلية أخرى عملية نسف بناية قيادة الجبهة الشعبية يف بريوت. ونفذت ايضا عملية نسف وتدمري 

معمل تابع لـ»فتح» شامل رشق مدينة بريوت، ادعت ارسائيل أنه ينتج فيه سالح، خاصة ألغام. ونسف 

مبنى آخر يف حي االوزاعي ببريوت ادعت ارسائيل ان فيه ورشة النتاج اسلحة ووسائل قتالية. وكذلك 

تم تفجري مرآب للسيارات شاميل مدينة صيدا ادعت ارسائيل ان «فتح» استعملته النتاج سالح وذخرية. 

وتوىل قيادة هذه العملية يف صيدا الجرنال عاموس يارون.١٠١ 

ضد ) ١٥  ١٩٧٨ آذار  يف  االرسائييل  الجيش  بها  قام  النطاق  واسعة  عسكرية  عملية  «الليطاين»:  عملية 

املنظامت الفلسطينية املقاومة يف جنوب لبنان. وأرادت ارسائيل إبعاد خطر املنظامت الفلسطينية 

عن حدودها. ووصلت القوات حتى نهر الليطاين وبقيت هناك مدة ثالثة اشهر إىل حني انسحابها 

مكثفة  وبرية  وبحرية  جوية  رضبات  بتسديد  ارسائيل  وقامت  الدولية.  الحدود  حتى  هناك  من 

عرشات  تهجري  بعمليات  ارسائيل  وقامت  الفلسطينية.  التحرير  ملنظمة  تابعة  ومواقع  قواعد  ضد 

املنطقة تفريغ  نحو  الفلسطينية، كخطوة  واملخيامت  لبنان  اللبنانيني يف جنوب  السكان  آالف من 
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لتخفيف هجامت املقاومة الفلسطينية. 

    عملية «غضب اإلله»: هدف هذه العملية تصفية أعضاء منظمة «ايلول األسود»، الذين اعتربتهم ) ١٦

ارسائيل املسؤولني عن عملية ميونيخ، والتي قتل فيها رياضيون ارسائيليون شاركوا يف االلعاب االوملبية 

يف ايلول العام ١٩٧٢. واتخذ املطبخ السيايس ـ العسكري االرسائييل قرارا بتنفيذ هذه العملية. وشارك 

يف القرار كل من: غولدا مئري ـ رئيسة الحكومة االرسائيلية، مويش ديان ـ وزير الدفاع، يغآل ألون ـ وزير 

الرتبية والتعليم، يرسائيل غالييل ـ وزير بال وزارة، ورئيس املوساد تسفي زمري. ووضع املوساد االرسائييل 

يف  له  عمالء  املوساد  واستخدم  األسود».  «ايلول  منظمة  من  وأعضاء  قيادات  لتصفية  تفصيلية  خطة 

«ايلول األسود». واستمرت  قيادات  تواجد  أماكن  االوروبية لجمع معلومات دقيقة حول  املدن  كافة 

املثقفني  كبار  من  زعيرت،  عادل  وائل  من:  كل  واغتيل  طويلة.  سنوات  والتصفيات  املالحقات  عملية 

باريس  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ممثل  الهمرشي،  محمود  الدكتور  واغتيل  الفلسطينيني.١٠٢ 

القبييس، وهو  اقامته يف قربص. وباسل  فندق  اغتيل يف  الذي  الخري  الفرنسية. وحسني عبد  العاصمة 

نائبا لجورج حبش.١٠٣ واغتيل سعيد مقايس.  ببريوت، وكان  األمريكية  الجامعة  الحقوق يف  محارض يف 

واغتيل كامل عدوان وكامل نارص ومحمد نجار يف بريوت. واغتالت وحدات خاصة من الجيش االرسائييل 

محمد بودية الجزائري، وهو من محاريب جبهة التحرير الجزائرية، واملعروف بـ«صاحب اللحية الزرقاء»، 

وكان  قدم مساعدة ملنظمة التحرير، خاصة اليلول االسود، اغتيل يف سيارة مفخخة يف الحي الالتيني يف 

باريس. واغتالت ارسائيل عيل حسن سالمة (امللقب بـ «األمري األحمر») قائد ايلول االسود يف ٢٢ كانون 

األول ١٩٧٩ يف بريوت بواسطة سيارة مفخخة. 

العراقي ) ١٧ النووي  املفاعل  عملية عسكرية عىل  «عملية متوز».١٠٤  بـ  أيضا  وتعرف  «اوبرا»:  عملية      

املعروف بـ «متوز ١» الواقع عىل بعد ١٨ كيلومرتا جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. ونفذت العملية 

يف السابع من حزيران ١٩٨١. واعتربت ارسائيل ان امتالك أية دولة عربية أو اسالمية للسالح النووي 

سيشكل خطرا عىل وجودها ومستقبلها، كدولة تتمتع بتفوق عسكري عىل بقية دول املنطقة. وادعت 

ارسائيل أن الحكومة العراقية تقوم بتطوير قدراتها النووية، ما سيؤدي إىل زيادة منسوب الخطر عىل 

مستقبل ووجود ارسائيل. وادعت ان املفاعل العراقي هو ألغراض حربية وليس ألغراض مدنية سلمية. 
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وقام سالح الجو االرسائييل بتنفيذ العملية بواسطة ارسال طائرات حربية من نوع اف ـ ١٥، واف ـ ١٦. 

حلقت الطائرات فوق االجواء الجوية االردنية والسعودية قاطعة مسافة ١١٠٠ كم للقيام مبهمة تدمري 

املفاعل النووي العراقي.

عملية «الرِجل الخشبية»: هي عملية نفذها الجيش االرسائييل ضد قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ) ١٨

يف تونس؛ حيث قامت طائرات من سالح الجو االرسائييل بقصف وتدمري مقر قيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية يف تونس يف االول من ترشين األول ١٩٨٥. وتعترب القيادة العامة للجيش االرسائييل أن هذه 

العملية هي األخطر لكونها بعيدة من حيث املسافة، إذ اضطرت الطائرات إىل قطع ٢٣٠٠ كم لتنفيذ 

لهذه  أعدت خصيصا  بوينغ ٧٠٧  بواسطة طائرة  اثناء طريانها  بالوقود  الطائرات  تزويد  العملية. وتم 

الغاية. وجاءت هذه العملية ضمن مسلسل عمليات ارسائيلية للقضاء عىل القوة العسكرية ملنظمة 

التحرير وإضعافها، وبالتايل إىل القضاء عىل قوتها كممثل رشعي للشعب الفلسطيني. وقامت الطائرات 

االرسائيلية بقصف مقر املنظمة يف تونس. وقتل يف هذه العملية حوايل ٧٥ من مناضلني فلسطينيني 

ومدنيني تونسيني.  

لبنان ) ١٩ مع  الشاملية  الحدود  تشهده  عسكريا  تصعيدا  ان  ارسائيل  قالت  وحساب»:  «مقاضاة  عملية 

رابني،  اسحق  فأصدر  األمني.  الحزام  تسميه  فيام  جنودها  من  عدد  مقتل  جراء   ١٩٩٣ العام  يف 

عىل  النطاق  واسعة  عملية  بتنفيذ   ١٩٩٣ متوز   ٢٥ يف  أوامره  حينه،  يف  االرسائيلية  الحكومة  رئيس 

الطائرات  االرسائييل  الجيش  واستخدم  لبنان.  جنوب  يف  الله  لحزب  تابعة  وأخرى  فلسطينية  قواعد 

ودعت  اللبنانية.  واملواقع  القرى  عرشات  قصف  فتم  غرضه.  لتحقيق  الثقيلة  واملدفعية  والدبابات 

عىل  الضغط  عملية  من  كجزء  منازلهم  مغادرة  اىل  اللبناين  الجنوب  سكان  االرسائييل  الجيش  قيادة 

الحكومة اللبنانية للضغط بدورها عىل املنظامت الفلسطينية والشيعية. وشاركت كل ارساب الطريان 

بريوت  وضواحي  بعلبك  ويف  اللبناين  البقاع  يف  قصفت  حيث  العملية،  هذه  يف  االرسائييل  العسكري 

وصيدا وصور. واستخدمت ارسائيل للمرة االوىل يف هذه العملية طائرات من نوع كوبرا. وأيضا نفذت 

وخلفت  ليلية.  ملعارك  حديثة  عسكرية  تقنيات  استخدام  بواسطة  ليال  الجوية  الطلعات  من  سلسلة 

للبنى  واسعا  ودمارا  والفلسطينيني،  اللبنانيني  املدنيني  من  والجرحى  القتىل  من  كبريا  عددا  العملية 

التحتية والعمران واملرافق االقتصادية والخدمية. وتعرضت ارسائيل إىل سلسلة من االنتقادات الشديدة
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 أسوة بكل العمليات التي جرت يف املايض، ولكن خطوة تنفيذية ملعاقبتها مل ُتتخذ.

عملية «عناقيد الغضب»: عملية نفذها الجيش االرسائييل بني ١١ و ٢٧ نيسان ١٩٩٦ يف جنوب لبنان. ) ٢٠

وقالت ارسائيل انه ال ميكنها االستمرار يف سياسة احتامل إطالق الكاتيوشا من جنوب لبنان عىل يد حزب 

الله باتجاه شاميل ارسائيل. وشاركت وحدات من سالح الجو وسالح البحرية يف قصف متواصل ملواقع 

وقواعد تابعة لحزب الله يف البقاع وبريوت. وباملقابل واصل حزب الله اطالق صواريخ الكاتيوشا باتجاه 

باتجاه  الصاروخية  القذائف  الطائرات االرسائيلية كمية كبرية من  مستوطنات شامل ارسائيل. والقت 

قرية قانا اللبنانية فقتل جراء هذه املجزرة ١٠٢ مواطن، معظمهم من األطفال، وبينهم عدد من جنود 

االمم املتحدة الذين تواجدوا يف املكان بحكم مهامهم املوكلة اليهم دوليا. وكذلك نفذت ارسائيل مجزرة 

اخرى بقتل مدنيني ابرياء يف مدينة النبطية يف جنوب لبنان. وازدادت الضغوط الدولية إليقاف االعتداء. 

وتوصل مجلس األمن إىل قرار يف الخامس والعرشين من نيسان يدعو إىل ايقاف األعامل العسكرية حاال 

بني الطرفني. وتم التوصل إىل تفاهامت بني ارسائيل ولبنان وسورية يف السابع والعرشين من نيسان 

١٩٩٦، أدت إىل توقف االعتداء.  

عملية «الجدار الواقي» (حومات مغني): عبارة عن سلسلة من العمليات قامت بها فرق ووحدات من ) ٢١

الجيش االرسائييل ضد الفلسطينيني يف محافظات الضفة الغربية. وتم تنفيذ هذه العمليات يف الفرتة 

الواقعة بني ٢٩ آذار و ٣ ايار ٢٠٠٢. واالدعاء االرسائييل للخروج اىل تنفيذ هذه العمليات متثل بتصفية 

«القواعد االرهابية الفلسطينية»، وايقاف العمليات التفجريية (االنتحارية). وحورصت املقاطعة (مقر 

رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية يف رام الله) حصارا شديدا وتم هدم بعض مبانيها كوسيلة للضغط 

عىل الزعيم الراحل يارس عرفات لتسليم مطلوبني للجيش االرسائييل، واستمر الحصار حتى يوم وفاته. 

ونفذت عمليات واسعة النطاق يف كل من نابلس وجنني (كانت معارك جنني االكرث قساوة ورضاوة، 

حيث قاوم الفلسطينيون بشجاعة وبسالة، واستخدم الجيش االرسائييل طائراته لقصف مواقع استحكام 

الفلسطينيني). ونفذت وحدات من الجيش االرسائييل مسلسال من املجازر يف جنني ومخيمها، ودمرت 

اجزاء كبرية من املخيم تدمريا كامال تناقلت أحداثه وسائل االعالم العاملية. ويف بيت لحم حارصت 



٢٢٦

قوات مدججة بالسالح الثقيل كنيسة املهد التي التجأ اليها عدد كبري من املقاومني الفلسطينيني، 

وتعرضت الكنيسة إىل وابل من القذائف االرسائيلية يف محاولة منها الجبار املعتصمني عىل االستسالم، 

ومل يخرجوا منها إال بتدخل دويل. وكذلك حارصت ارسائيل مدنا اخرى يف الضفة. وأدت هذه العملية 

إىل تأزم األحوال السياسية يف ارسائيل وإىل تراجع فرص التفاوض بني ارسائيل والفلسطينيني.

٢٢) عملية «طريق اإلرصار» (ديرخ نحوشا): عملية قامت بها قوات منتخبة من الجيش االرسائييل يف عدد 

من مدن وقرى الضفة الغربية يف حزيران ومتوز ٢٠٠٢، بادعاء قرار ارسائيل تصفية تامة لـ «االرهاب» 

الفلسطيني الذي بات يشكل خطرا وجوديا عىل مواطني ارسائيل، خاصة بعد سلسلة من العمليات 

الفدائية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية املختلفة. وادعت ارسائيل أنها تنوي القضاء عىل مطلقي 

صواريخ القسام من غزة باتجاه مستوطنات شامل وغرب النقب. وفرضت ارسائيل طوقا امنيا شديدا 

عىل مدن الضفة الكربى، وفرضت منع التجول ونفذت سلسلة من االقتحامات عىل قرى وبلدات 

ارهابية  عمليات  العملية ستحبط مسبقا  بهذه  أنها  ارسائيل  وادعت  مطلوبني.  القبض عىل  اللقاء 

يخطط لتنفيذها فلسطينيون. 

عملية «قوس يف الغيم» (كيشت بعنان): عملية  نفذتها وحدات من الجيش االرسائييل يف رفح ومحور ) ٢٣

فيالدلفي بني ١٨ و ٢٥ ايار ٢٠٠٤. والهدف األسايس املعلن من قبل قيادة الجيش االرسائييل البحث عن 

انفاق وتدمريها بالكامل للحيلولة دون تهريب سالح ملنظامت «االرهاب» الفلسطينية يف غزة. واستخدم 

الجيش االرسائييل دباباته ومدرعاته وجرافاته التي مسحت باالرض متاما مئات املنازل الفلسطينية يف 

رفح وجوارها. وخلفت مئات العائالت دون مأوى.

عملية «ايام التوبة» (ميي تشوفا): عملية متت بني ٣٠ ايلول و ١٥ ترشين الثاين ٢٠٠٤ يف شاميل قطاع ) ٢٤

غزة. وتركز الجهد العسكري االرسائييل يف بلدات بيت حانون ومخيم جباليا بذريعة الرد عىل مطلقي 

صواريخ القسام باتجاه املستوطنات اليهودية يف النقب، خاصة يف مستوطنة سديروت. وقامت ارسائيل 

بهدم عرشات املنازل وجرف مساحات شاسعة من األرايض الزراعية، وقتلت ١٥ فلسطينيا، بينهم عدد 

من االطفال والنساء والشيوخ.

 عمليــة «املطــر األول»: عبــارة عــن تســمية ملجموعــة مــن العمليــات يف قطــاع غــزة بــني) ٢٥
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ــة االوىل بعــد االنســحاب االرسائيــيل مــن قطــاع  ــول ٢٠٠٥. وكانــت هــذه هــي العملي  ٢٣ و ٢٤ ايل

غــزة يف صيــف ٢٠٠٥. والهــدف االرسائيــيل هــو مواصلــة عمليــات مالحقــة وتصفيــة مطلقــي صواريــخ 

ــش  ــن الجي ــدات م ــت وح ــب. وقام ــريب النق ــة يف غ ــديروت االرسائيلي ــة س ــاه مدين ــام باتج القّس

ــاع.  ــة يف القط ــن األرايض الزراعي ــف مســاحات م ــن الفلســطينيني، وتجري ــدد م ــل ع ــيل بقت االرسائي

وتــم اســتنفار وحــدات مــن االحتيــاط بنيــة تنفيــذ اجتيــاح جديــد عــىل قطــاع غــزة ومنطقــة جنــني، 

ولكــن ذلــك مل ينفــذ.

 عملية «إحضار البواكري»: عملية اجتياح عسكرية نفذها الجيش االرسائييل عىل سجن اريحا الفلسطيني ) ٢٦

يف الرابع عرش من آذار ٢٠٠٦ بهدف إحضار قاتيل الوزير االرسائييل رحبعام زئيفي (غاندي) إىل ارسائيل 

ومحاكمتهم. واعتقلت ارسائيل عددا من القياديني الفلسطينيني من بينهم أحمد سعدات االمني العام 

للجبهة الشعبية. 

و٢٦ ) ٢٧ حزيران   ٢٨ بني  االرسائييل  الجيش  من  وفرق  وحدات  نفذتها  عملية  الصيف»:  «أمطار  عملية 

الجندي االرسائييل جلعاد شاليت ومطالبة ارسائيل  أعقاب اختطاف  الثاين ٢٠٠٦. وجاءت يف  ترشين 

الفلسطينيون باطالق رساح الف اسري ومعتقل فلسطيني  باطالق رساحه دون قيد أو رشط. وطالب 

مقابل شاليت، ورفضت ارسائيل هذا الطلب، متذرعة بأنها ال تتفاوض مع ارهابيني. ومل تجد الوساطة 

املرصية نفعا يف حل األزمة. فقامت طائرات من سالح الجو االرسائييل بقصف منزل اسامعيل هنية 

رئيس الحكومة الفلسطينية إال أنه مل يتواجد فيه. وقامت فرق من الجيش االرسائييل بتنفيذ سلسلة من 

املداهامت واالعتداءات يف عدة مدن فلسطينية، منها بيت لحم ونابلس وطولكرم والخليل. وتأزمت 

غزة  قطاع  عىل  حصارها  ارسائيل  وأحكمت  الغربية.  الضفة  ومناطق  مدن  معظم  يف  األمنية  الحالة 

كوسيلة ضغط إلطالق الجندي شاليت. وقامت الطائرات  واملدفعية الثقيلة بقصف مركز ومكثف عىل 

مواقع فلسطينية ادعت ارسائيل ان فيها انفاًقا لتهريب السالح لحامس وملنظامت فلسطينية أخرى يف 

قطاع غزة. وأطلقت ارسائيل اسامء خاصة عىل عدد من العمليات ضمن هذه العملية إلبراز أهميتها 

من الناحية االسرتاتيجية، آخرها حمل االسم «عملية غيوم الخريف». 

العــدوان عــىل قطــاع غــزة تحــت اســم «عوفــريت يتســوكا» (الرصــاص املصبــوب): عــدوان  ) ٢٨

واســع النطــاق شــنته كافــة أذرع الجيــش االرسائيــيل مــن ســالح الجــو والبحــر والــرب. حيــث 

بقصــف   ٢٠٠٨ العــام  األول  كانــون   ٢٧ بتاريــخ  االرسائيــيل  الجــو  ســالح  مــن  ارساب  قامــت 
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مركــز للقطــاع بذريعــة تصفيــة منصــات إطــالق صواريــخ القســام والكاتيوشــا والصواريــخ مــن أنــواع 

أخــرى باتجــاه مــدن ومســتوطنات ارسائيليــة يف النقــب الغــريب. وملــا مل تستســلم املقاومة الفلســطينية 

يف القطــاع شــنت قــوات الــرب هجــامت محــددة عــىل عــدد مــن املواقــع يف القطــاع. وأدى العــدوان 

االرسائيــيل إىل استشــهاد قرابــة ١٦٠٠ فلســطيني جلهــم مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ، إضافــة إىل 

تدمــري آالف املنــازل واملرافــق االقتصاديــة والبنــى التحتيــة. ومل تتوقــف الحــرب إال بعــد ثالثــة اســابيع 

بقــرار مــن ارسائيــل دون ان تعلــن املقاومــة طلبهــا لذلــك. وادعــت ارسائيــل أن مــن بــني اهدافهــا 

املركزيــة إعــادة الجنــدي األســري شــاليت، إال انهــا مل تحقــق هــذا الهــدف وال الهــدف األســايس وهــو 

إيقــاف عمليــة إطــالق الصواريــخ مــن غــزة، حيــث بقيــت لفــرتة طويلــة تصــل إىل مســتوطنات تبعــد 

كثــريًا عــن غــزة.      
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خالصة

من خالل تقدمينا لعرض شامل ومفصل للحروب والعمليات العسكرية التي نفذتها املؤسسة العسكرية 

لنا أنها كانت عبارة عن عمليات هجومية وليست دفاعية، كام تّدعي  ، تبني  العام ١٩٤٨  االرسائيلية منذ 

الرواية االرسائيلية. وتبني لنا أنها كانت دامئا، وما تزال، تستند إىل تربيرات أمنية وسياسية، وعىل رأسها ضامن 

أمن ارسائيل ومواطنيها.

إن الحروب والعمليات العسكرية التي قامت ارسائيل بتنفيذها ضد الفلسطينيني والدول العربية املحيطة 

بها والبعيدة عنها (العراق) تثبت أن ارسائيل متمسكة بتربير عملياتها هذه بكونها دفاعية أو بكلامت أخرى 

استباقية للدفاع عن وجودها، بكافة أشكاله.

الحريب  العتاد  أكانت ذات حجم كبري من حيث  العمليات سواء  كافة هذه  أن  رأينا  ومن جهة أخرى، 

املستخدم فيها، أم من حيث مدتها الزمنية، أنها كانت مستندة إىل خطط حربية مدروسة. ورأينا أن تحقيق 

املرشوع الصهيوين بإقامة دولة يهودية يف فلسطني يف العام ١٩٤٨ معتمد يف أساسه عىل تنفيذ تطهري عرقي 

أساسه تهجري فلسطني من أهلها االصليني، وتفريغ قراها ومدنها (٥٣١ قرية ومدينة)، والسيطرة عىل أبرز 

واهم موارد وثروات فلسطني، وبالتايل انجاز إجالء سكاين كبري مخطط له بأدوات عسكرية، وإحالل مهاجرين 

يهود تم تجميعهم بطرق مختلفة من مختلف أصقاع املعمورة. لهذا، ما كان باإلمكان تحقيق هذا املرشوع 

وخروجه إىل حّيز التنفيذ دون بناء آلة حربية معتمدة عىل خطط تنفيذية مدروسة وموضوعة ُمسبًقا.

وتدمري  وفلسطينية،  عربية  قيادات  تصفية  إىل  أساسها  يف  تهدف  كانت  العمليات  أن  ذلك،  إىل  أضف 

منشآت عسكرية عىل مختلف أنواعها: معسكرات، مفاعالت نووية، مختربات ومصانع إلنتاج اسلحة، منازل 

وشقق وعامرات سكنية، بل أحياء سكنية بكاملها، ومالحقات واعتقاالت وخطف...

وكشفت هذه العمليات والحروب عىل أنواعها ويف فرتات مختلفة أن املؤسسة العسكرية تعمل بالتناغم 

مع املؤسسة السياسية، ووفًقا ألجندة موضوعة تضمن بواسطتها تفوقا عسكريا ارسائيليا عىل بقية الجيوش 

العربية. إمنا بدأت هذه املعادلة بالتبدل بعد حرب ترشين األول ١٩٧٣ حيث تراجعت قدرة ارسائيل عىل 

تحقيق تصفية أو تدمري بالكامل للقوة العسكرية العربية برمتها، وأيضا مل تتمكن هذه املؤسسة من إلحاق 

كبرية  وبرشية  وعسكرية  مالية  طاقات  توجيه  من  بالرغم  واللبنانية  الفلسطينية  املقاومة  بفصائل  هزمية 

لتحقيق هذه الغاية.
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  لقد ألحقت هذه الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بتنفيذها املؤسسة العسكرية االرسائيلية 

األرضار الكبرية يف منشآت ومرافق اقتصادية وعمرانية ومدنية وبرشية يف مواقع كثرية من فلسطني ولبنان 

وسورية واالردن ومرص وغريها.

ومن دالالت هذه الحروب التي شنتها، تلك الوظيفة التي تقوم بها منذ تأسيسها أال وهي االستمرار يف 

إضعاف الدول العربية بواسطة رضب جيوشها ومرافقها العسكرية، وبالتايل متسك ارسائيل بنظرية التفوق 

العسكري عىل مجمل الجيوش العربية يف الرشق االوسط. 

العسكرية االرسائيلية، وما  املكونات  بالغ عىل  أثر  تركته حرب متوز ٢٠٠٦ من  التغايض عام  وال ميكننا 

أوقعته من ارتباك ورشخ كبريين يف صفوف القيادتني السياسية والعسكرية. إذ أنه ألول مرة يستقيل رئيس 

هيئة اركان يف أعقاب فشل ذريع يف ساحة املعركة، وهذا الحدث، أي استقالة دان حالوتس، ليس مسألة 

هينة أو عابرة يف تاريخ املؤسسة العسكرية االرسائيلية. 
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الهوامش
١   سامي هداوي، الحصاد املر: فلسطني بني عامي ١٩١٤ و ١٩٧٩، منشورات رابطة الجامعيني، الخليل، ١٩٨٢. ص 

ص ١٠٩-١١٠. 

٢   خالصة تقرير اللجنة امللكية لفلسطني، بالغ رسمي رقم ٣٧/٩، ٧ متوز سنة ١٩٣٧ . ويظهر تقرير اللجنة امللكية 

التي ترأسها «بيل» إىل ميل الحكومة الربيطانية لبناء وطن قومي يهودي بأرسع ما ميكن  يف فلسطني.

٣   يؤكد سامي هداوي يف كتابه السابق ذكره، إىل أن رفض العرب والفلسطينيني لقرار التقسيم لكونه ال يعدو توصية 

من التوصيات التي ليس لها قوة القرار الفعيل، ولذلك ال تعد التوصية ملزمة بالنسبة ألكرثية الشعب الفلسطيني الذي عارضها 

وما يزال يعارضها. هداوي، ص ١٢٨. ويضيف هداوي رأيه بهذا الخصوص فيقول: «انتهكت األمم املتحدة ميثاقها ذاته عندما 

أنكرت عىل عرب فلسطني، وقد كانوا يشكلون ثلثي السكان، حقهم يف اتخاذ قرارهم بأنفسهم» املصدر السابق، ص ١٢٩. 

ويعترب عزت طنوس وهو من نشيطي الحركة الوطنية الفلسطينية، أن قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني قد أفقد مكانة هذه 

 Izzat Tannous, The Palestinians: Eyewitness History .الهيئة بعيون العرب لكونها ترصفت بصورة غري عادلة بهذه القضية

.of Palestine Under British Mandate, I.G.T. Company, London, 1988. p. 447

٤   أوضح الباحث ايالن بابه. . أن سكان فلسطني األصليني، أسوة بسكان أصليني يف أي بلد آخر من العامل، رفضوا أن 

يتقاسموا البلد مع جامعة من املستوطنني. مثال عىل ذلك الرصاع املر الذي خاضه سكان امريكا األصليون (ُيعرفون بـ «الهنود 

الحمر») يف مواجهة املستوطنني القادمني من أوروبا. ُأنظر كتابه التطهري العرقي يف فلسطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

بريوت، ٢٠٠٧. ص ٤٣. وأشار تقرير اللجنة امللكية املعروف بـ «تقرير بيل» من العام ١٩٣٧ «وقد أكّدت الوكالة اليهودية 

واملجلس امليل اليهودي أن يف االمكان حل املعضلة عن طريق تطبيق االنتداب بحذافريه تطبيقا حازما عىل أساس مطالب 

اليهود. وذلك بأن ال يوضع قيد جديد عىل الهجرة وأن ال يكون هنالك ما مينع صريورة اليهود أكرثية يف فلسطني، مع مرور 

الزمن. والجواب عىل ذلك أن مثل هذه السياسة ال ميكن تنفيذها إال باللجوء إىل القوة ثم أنه ليس من املحتمل أن يورط الرأي 

العام الربيطاين أو الرأي العام لليهودية العاملية نفسه يف اللجوء إىل استعامل القوة عىل الدوام إال إذا اقتنع بعدم وجود وسيلة 

أخرى ألداء العدالة». هذه الفقرة تؤكد سعي املؤسسة العسكرية اليهودية الناشئة واملتمثلة بالهاغاناه يف األساس إىل استعامل 

القوة املدعومة بالنواحي القانونية املفتعلة لصالح اليهودية العاملية وفكرة الوطن القومي.  

٥   بابه. ن.م. ص ٤٤.  ينقل سامي هداوي عن مويش منوحني يف كتابه «انحطاط اليهودية يف عرصنا الحارض» ما 

يوضح سبب قبول الصهيونية مبرشوع تقسيم فلسطني، فيقول:» إن القوميني السياسيني من متعصبي اليهود قد قبلوا طبعا 

التقسيم بكل ابتهاج، وذلك ألن مرشوع التقسيم كان ميثل مجرد موطئ قدم عىل طريق تحقيق فكرة «أرض ارسائيل» كام 

ظل بن غوريون ومناحم بيغن املفرتسان يتخيالنها طوال الوقت يف رصاحة وبال خجل، وهام يف هذا آخذان يف االقتباس من 

الكتاب املقدس ويف االعداد للخالص والتجميع (الشتات)». هداوي، مصدر ذكر سابقا، ص ١٣٠ وص ١٣١. وقال بن غوريون يف
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 شهادته أمام اللجنة االنجلو ـ امريكية ما ييل:»اختتم شهاديت بكلمة اوجهها للعرب الذين معنا اآلن والذين ليسوا معنا فأقول 

بأن النزاع القائم بيننا اليوم مأساة ألنها ترض بالبالد ولكنها لن تبقى طويال وسنتغلب عىل الصعوبات ألن القضية بالنسبة 

لنا حياة او موت والبالد بالدنا وانتم تطلبون أن تكون البالد عربية وقد يكون هذا طبيعيا ولكنا لسنا غرباء عن هذه البالد 

وستبقى دامئا بالدنا، فلقد امر التاريخ أن نعود إليها وأن نقيم فيها الدولة اليهودية، وكثريون منكم يعلمون ذلك وإين باسم 

اليهود أقول إنه رغم مقاومتكم لنا فليس يف العامل كله صديق لكم احسن من اليهود. إننا سنبني أسس العدالة وكلام أرسعنا 

إليجاد السالم كان يف ذلك الخري لنا جميعا». كتاب مجموعة الشهادات واملذكرات املتقدمة إىل لجنة التحقيق االنكلو ـ امريكية 

املشرتكة حول قضية فلسطني مع توايص اللجنة، واضع الكتاب وجامعه ونارشه جميل الشقريي، مطبعة النجاح التجارية ـ يافا، 

١٩٤٦. الفصل الثاين، ص ١٠.

٦   بابه. ن.م. ص ٤٤.

الوطن  االرغون شدد كثريا عىل «أن  بيغن زعيم  ٧   مل تكن هذه وجهة نظر بن غوريون وحده، بل إن مناحيم 

اليهودي، أي تلك املساحة التي تغطي جانبي نهر االردن، هو وحدة تاريخية وجغرافية كاملة. وان تقطيع الوطن هو عمل غري 

مرشوع، كام أن االتفاقية التي ترمي إىل التقطيع هي ايضا غري مرشوعة، وغري ملزمة للشعب اليهودي. وأنه ملن واجب هذا 

الجيل أن يعيد السيادة اليهودية إىل هذه األجزاء من الوطن، وهي التي انتزعت منه وأُعطيت إىل الحكم األجنبي» هداوي، 

مصدر ذكر سابقا، ص ١٣١.

٨   وجهت القيادة العامة ألركان الهاغاناه  تعليامت بخصوص كيفية الرد عىل هجامت الفلسطينيني عىل الييشوف 

اليهودي يف كافة أنحاء فلسطني. ومام جاء يف هذه التعليامت ما ييل:» يف حال توفر معلومات مؤكدة حول عصابات عربية 

عنيفة يف القرى، دون أن تكون هذه القرى قريبة أو مجاورة لنا ودون ان تكون هذه القرى قد اعتدت علينا يف املايض، يجب 

رضبها» ارشيف الهاغاناه، ملف مراسالت، ١/١/ ١٩٤٨. 

٩   ُأنظر مقالة جوين منصور «قراءة رسيعة يف يوميات داعية الرتانسفري يوسف فايتس» يف قضايا ارسائيلية (مركز 

مدار ـ رام الله)، العددان ١١-١٢، ٢٠٠٣، ص ص ١٥٩-١٦٧. راجع أيضا، يوميات فايتس، الجزء الثاين، ص ١٨١، (بالعربية).

يتناسب  مبا  «د»  الخطة  معينة عىل  تعديالت  فيها  تعليامت جديدة  الهاغاناه  العامة الركان  القيادة  أصدرت     ١٠

والتحوالت التي حصلت يف فلسطني خالل الحرب االرسائيليةـ  الفلسطينية، ثم العربية. ومام جاء يف واحدة من هذه التعليامت 

أنه يجب السيطرة عىل كافة االحياء العربية يف املدن بعد ان تكون قوات من الهاغاناه قد استولت عىل مرافق الخدمات 

املركزية. وان تسيطر الهاغاناه عىل الطرقات الرئيسية املؤدية اىل هذه املدن، وقطع صلتها بالقرى. وتتزامن هذه العمليات مع 

احراق قرى. ارشيف الجيش االرسائييل، وزارة الدفاع، تعليامت من ١٠ آذار ١٩٤٨.  

بتقســيم فلســطني إىل قســمني إلقامــة دولتــني  املتحــدة  األمــم  الصــادر عــن  التقســيم  قــرار  ١١   يقــيض 

العربيــة  الدولــة  مســاحة  وبلغــت  القــدس.  ملدينــة  خــاص  ووضــع  يهوديــة،  وأخــرى  عربيــة  واحــدة  مســتقلتني 

الدولــة  مســاحة  بلغــت  بينــام  يهــودي،  آالف  وعــرشة  عــريب  ألــف   ٧٢٥ وفيهــا  فلســطني،  مســاحة  مــن   ٪٤٢٫٨٨

ــكلت ــدس فش ــة الق ــا منطق ــريب. أم ــف ع ــودي و ٤٩٧ أل ــف يه ــا ٤٩٨ أل ــطني، وفيه ــاحة فلس ــن مس ــة ٥٦٫٥٪ م اليهودي
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 أقــل مــن ١٪ مــن مســاحة فلســطنب، وفيهــا ١٠٠ ألــف يهــودي و١٠٥ االف عــريب. قــرارات األمــم املتحــدة بشــأن فلســطني 

والــرصاع العــريب ـ االرسائيــيل (١٩٤٧-١٩٧٤، مراجعــة وتحقيــق جــورج طعمــة، مؤسســة الدراســات الفلســطينية ـ بــريوت 

باملشــاركة مــع مركــز الوثائــق والدراســات ـ أبــو ظبــي، ١٩٧٥. ص ص ٣-١٦.

١٢   بابه. ن.م. ص ٨٢. يشدد بابه عىل أن استعامل القيادة العليا لهذا املصطلح أساسه وضوح الخطة «د» برضورة 

تطبيق عمليات تطهري عرقية يف كل القرى واملدن الفلسطينية يك ال يبقى فلسطيني يف بيته وأرضه. 

١٣   عني بن غوريون أستاذ الكيمياء ساشا غولدبريغ اليهودي الربيطاين رئيسا ملرشوع رشاء ومن ثم تصنيع السالح 

الفتاك، الذي تم أوال يف مخترب يف لندن ثم نقل هذا املخترب إىل مستوطنة رحوفوت، وسيصبح اسمه الحقا «معهد وايزمان 

للعلوم». بابه. ن.م. ص ٨٤. وكتب بن غوريون تفاصيل مهمة حول عملية رشاء السالح من إحدى الدول االوروبية يف مقدمته 

لكتاب: تاريخ حرب التحرير ، الصادر عن دار النرش معراخوت التابعة للجيش االرسائييل، تل ابيب، ١٩٥٩. ص ٢١. 

اليهودية.  التعديالت يف الخطة «د» عىل ان قسام من مخلفات الجيش الربيطاين قد اصبح بيد القوات  ١٤   تشري 

ارشيف الجيش االرسائييل، تعديالت عىل الخطة «د»، القسم العام بند ٣ج. من شهر آذار ١٩٤٨. وأجازت الخطة للقيادات 

امليدانية إدخال تعديالت تتناسب والتحوالت الحاصلة يف ساحات القتال، دون أي تعديل أو تغيري يف جوهر الخطة. وثيقة 

التعديالت املشار إليها آنفا، بند ٤ (أ)و (ب). 

١٥   سلمت إىل قائد لواء كرميل مويش كرمل تعليامت تفصيلية تتعلق بكيفية السيطرة عىل حيفا املدينة وابرز املراكز 

واألحياء العربية فيها وتطويقها من عدة جهات واالنقضاض عليها بصورة خاطفة. ومام جاء يف التعليامت املتعلقة باالستيالء 

عىل املدينة: «التمركز يف حيفا ـ وفقا ملا ورد يف التعليامت يف الفصل العام بند ٣ ج، احتالل وسيطرة عىل االحياء العربية: 

الراهبات،  القديم والجديد، شارع  التجاري  يافا، املركز  الكولونية االملانية، شارع  القدمية،  البلدة  الياس)،  مغارة الخرض (مار 

وادي روشميان، الحليصا، حارة التنك، بلد الشيخ. ويجب حرص العرب يف حيي وادي الصليب ووادي النسناس» ارشيف الجيش 

االرسائييل واجهزة االمن، ملف االلوية، تعليامت إىل لواء كرميل. 

١٦   ارشيف الجيش االرسائييل وأجهزة األمن، وزارة الدفاع، ملف األلوية، تعليامت إىل لواء جفعايت، بند رقم ٢ فرعي 

(أ) و (ب).ٍ

www.gal-ed.co.il/hagana :١٧   راجع نص الخطة يف موقع الهاغاناه عىل شبكة االنرتنت

١٨   هذا ما أوردته تفاصيل الخطة «د» مع التعديالت عليها. ارشيف الجيش االرسائييل واجهزة االمن، وزارة الدفاع، 

الخطة «د»، شهر آذار ١٩٤٨.

١٩   الخطة (د) بند ٢ ج. ارشيف الجيش االرسائييل وأجهزة االمن، وزارة الدفاع، خطة (د).

الجيش  ووحدات  الوية  نفذتها  التي  العسكرية  والحمالت  العمليات  وتعليامت  أوامر  من  كبريًا  عدًدا  ٢٠   جمعنا 

االرسائييل بني آذار ١٩٤٨ ومنتصف العام ١٩٤٩. وسرنفق بهذا الفصل عددا من هذه الوثائق كمالحق أو فقرات مختارة خالل 

النص.

٢١   سفر الخروج ٦: ٢٣ واخبار امللوك االول ٢:١٠-١٢.
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بالنسبة للسيطرة عىل هذه  الجليل الرشقي  للهاغاناه ان صفد هي اساس املشكلة يف  العامة  القيادة  ٢٢   اعتربت 

وألن  الهاغاناه،  قيادة  مع  تفاهم  اتفاق  اىل  التوصل  الحولة  سكان  من  منعوا  الذين  هم  صفد  اهايل  ان  واعتربت  املنطقة. 

الصفديني يريدون االبقاء عىل طريق تجارتهم مع سوريا ولبنان عرب القرى املنترشة يف الحولة، لهذا كان القرار من مدة طويلة 

التعرض  بواسطة  الرضبات  هذه  تسديد  لكيفية  واضحة  توجيهات  احتوى عىل  تقرير رسي  ويف  نحو صفد.   تسديد رضبة 

لسيارات صفديني تتحرك بكل اتجاه، وعدم االكتفاء بالحاق رضر باملمتلكات إمنا توجيه رضبات نحو اشخاص من صفد. وعىل 

املنفذين لهذه العمليات التشاور اوال مع املستشارين للشئون العربية فيام يتعلق بكل هدف وهدف. ويقرتح التقرير القيام 

بعمليات اغتيال لشخصيات صفدية الذين ال يستحقون ادراج اسامئهم يف قامئة «الزرزير» (يبدو انها قامئة املعتدلني من بني 

العربية تحديد هوية املهاجمني. تقرير من ران إىل ماغي، ارشيف الجيش االرسائييل  العرب)... وبامكان املستشار للشؤون 

واجهزة االمن (ارشيف الهاغاناه)، ملف ب/٣٢/١، بتاريخ ١٩٤٧/١٢/٣٠. 

بالرغم  أنه  إذ  التقسيم،  قرار  بعد  واليهود يف صفد  العرب  بني  االقتصادية  والعالقات  التجاري  النشاط  استمر     ٢٣

العامة كالكهرباء واملياه  من استعدادات الطرفني لساعة الحسم فإن مرافق مشرتكة ربطت بينهام، ويف مقدمتها الخدمات 

وشبكة الرصف الصحي والربيد وغريها. أنظر مصطفى العبايس، صفد يف عهد االنتداب الربيطاين، ١٩١٧-١٩٤٨ دراسة اجتامعية 

وسياسية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، ٢٠٠٥، ص ص ٢٥٧-٢٩٧. 

٢٤    زادت قوات الباملاح من نشاطاتها العسكرية يف منطقة صفد، أي يف القرى القريبة من املدينة. ونفذت سلسلة 

من الهجامت عىل القرى املحيطة بصفد مثل عني زيتون وبرييا يف الفرتة بني ٢٩ ترشين الثاين، أي يوم صدور قرار التقسيم 

وحتى سقوط املدينة واحتاللها يف العارش من ايار ١٩٤٨. هذه النشاطات العسكرية والهجامت بني الفينة واالخرى ادت اىل 

تحطيم معنويات سكان هذه القرى. واتبعت قيادة الباملاح اسلوب العقاب الجامعي مع القرى املحيطة بصفد، ألقل سبب 

كان، أنظر اوري ملشتاين، تاريخ حرب االستقالل، املجلد الثاين، الكتاب األول، رامات افعال، ١٩٨٩، ص ص ١١٤-١١٨(بالعربية). 

وكان لعملية هدم قريتي برييا وعني زيتون واملجزرة الرهيبة التي نفذتها الباملاح ضد اهايل القرية االخرية اثر سلبي جدا عىل 

عرب صفد. ومل تكتف قوات الباملاح باالنتقام بهدم القرية أية قرية عني زيتون بل اطلقت النار باوامر من كلامن، عىل سبعني 

الفلسطينيني، ١٩٤٧-١٩٤٩»، عام  القرية ذاتها. بني موريس، «والدة مشكلة الالجئني  أسريا، منهم حوايل ٣٧ شابا من اهايل 

عوفيد، تل ابيب، ١٩٩١، ص ص ٥٥-٥٦(بالعربية). 

٢٥   استمرت قوات من الباملاح بإضعاف مواقع املقاومني عن طريق قصف القرى أو تنفيذ مجازر وهجامت تدمريية 

خاللها  تم  والتي   ١٩٤٨ شباط   ١٤ يف  سعسع  قرية  يف  الواسعة  والعملية  الخصاص،  قرية  يف  نفذت  التي  كاملجزرة  ليلية، 

تفجري وتدمري عرشات املنازل، قدرت بحوايل ٤٠ وقتل اكرث من عرشة مدنيني عزل من أهايل القرية ذاتها. ونفذت قوة من 

الباملاح عملية ارهابية يف قرية الحسينية وسكانها مبعظمهم من الجزائريني املهاجرين يف منطقة سهل الحولة، ومتت العملية 

تقريره  يف  كتب  الذي  الباملاح،  يف  الثالثة  الكتيبة  قائد  نائب  كلامن،  العمليات مويش  قيادة هذه  وتوىل   .١٩٤٨ آذار   ١٢ يف 

الهاغاناه، ملف ارشيف  الحسينية.  الخصوص إىل قرية  القرى، واشار بوجه  بإبادة هذه  يفكر دامئا  أنه كان  العمليات  حول 
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٦٥/ ١٣. وكتب كلامن يف تقريره مضيفا نقطة يف غاية األهمية لها عالقة بكيفية عزل صفد عن بقية القرى املحيطة بها، « صفد 

كانت مركز العصب والنشاط للعدو يف الجليل، وتشكل رمزا لعرب البلد عامة، وكان من الواضح أنه إذا نجحنا يف احتاللها 

فستتصدع كل قاعدة الوجود األمني للقرى العربية يف الجليل، وتنتقل السيطرة عىل الجليل الرشقي بكامله إلينا بسهولة تامة». 

كلامن، امللف املشار إليه يف ارشيف الهاغاناه، نقال عن العبايس، صفد... ص ٢٧٣.

٢٦   ورد يف امر رقم ١ لكتيبة يفتاح يف لواء جوالين ما ييل:«عليك احتالل النبي يوشع، قادس واملالكية يف ١٣ ايار 

١٩٤٨. يجب هدم قادس. النبي يوشع واملالكية تسلم إىل قوات جوالين. الطريق ومحيطه يجب تلغيمه بالقرب من الحدود 

اللبنانية. وعليك احتالل مريون يف ١٤ ايار ١٩٤٨ وتسليمها لقوات جوالين. وعليك هدم كافة الجسور بالقرب من لبنان وسورية 

من املالكية شامال وحتى شاميل بحرية طربيا. وعليك تجميع قواتك بعد تنفيذ هذه العمليات يف منطقة روش بينا ـ ايليت 

هشاحار، لتكون قوة احتياط لتفعيلها ضد غزاة من الشامل ومن الرشق ومن الشامل الغريب». ارشيف الهاغاناه، جبهة الشامل، 

ملف مب/ ٣٦ بتاريخ ١ ايار ١٩٤٨.

٢٧   زروبابل غلعاد، كتاب الباملاح، الجزء الثاين، الكيبوتس املوحد، ١٩٩٦، ص ٢٨١. 

٢٨   ُأنيط بلواء الكسندروين تنفيذ عمليات استيالء وسيطرة عىل مرافق مركزية وحيوية يف قرى الساحل الداخيل 

ويف وادي عارة وطولكرم وقلقيلية والقرى املحيطة بها، ومام جاء يف تعليامت واوامر القيادة العامة املوجهة إىل قائد لواء 

الكسندروين ان يحرق او يهدم القرى التي تقع تحت سيطرته، وذلك بقرار شخيص من القائد بالتشاور مع املستشارين للشئون 

العربية وضباط املخابرات. ملف ارشيف الهاغاناه، وزارة الدفاع اإلرسائيلية. 

٢٩   صدرت تعليامت إىل قائد لواء الكسندروين بهدم القرى: الطرية وقلنسوة وقاقون بني ١٤ و ١٥ ايار ١٩٤٨. ارشيف 

الهاغاناه، ملف هـ /مز/ ٠٠١ بتاريخ ١٢ ايار ١٩٤٨.

٣٠   قدم تيدي كاتس اطروحة املاجستري يف جامعة حيفا حول احتالل قرية الطنطورة معتمدا عىل ملفات ارشيف 

الهاغاناه الخاصة بلواء الكسندروين، وعىل ما سجله من ذاكرة من تبقى من اهايل القرية يف البالد ولجأوا إىل القرى املجاورة، 

خاصة الفريديس، إال أن الجامعة رفضت قبول ادعاءاته ووصلت القضية إىل املحكمة املركزية التي بدورها اصدرت حكام 

لصالح اعضاء لواء الكسندروين الذين انكروا وقوع مجزرة. واثارت هذه القضية يف نهاية التسعينيات ومطلع القرن الحادي 

والعرشين سلسلة من النقاشات الحادة داخل الشارع االرسائييل عن املجازر التي نفذتها الهاغاناه واتسل ولحي يف مختلف 

القرى واملدن الفلسطينية التي تعرضت إىل احتالل بشع وحرق وتدمري. وحول مجزرة الطنطورة ميكن مراجعة كتاب محمد 

منر الخطيب، رس النكبة، دار الحياة، بريوت، ١٩٦٣. 

ــن الصــني  ــة عــىل أجــزاء واســعة م ــوات الياباني ــة ســيطرت الق ــة الثاني ــا: خــالل الحــرب العاملي ــق بورم ٣١   طري

ــي  ــة مــن الصــني الت ــة ـ الرشقي ــني األجــزاء الجنوبي ــوم) وب ــا الربيطانية(ميامنــار الي ــني مســتعمرة بورم ــق ب وقطعــت الطري

ــتعامل  ــم اس ــا. فت ــن بورم ــدادات م ــول ام ــع وص ــام من ــيك، م ــيانغ كاي تش ــادة تش ــي بقي ــش الصين ــد الجي ــت بي بقي

ــوا  ــا وقطع ــوا بورم ــني احتل ــم، إال أن الياباني ــا ١١٣٠ ك ــغ طوله ــة بل ــق جبلي ــة يف مناط ــة وصعب ــة والتفافي ــق متعرج طري

ــني بهــدف ــود الصيني ــا مبســاعدة آالف الجن ــق أخــرى إىل بورم ــاء بشــق طري ــوات الحلف ــق، عندهــا قامــت ق هــذه الطري
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 اخــرتاق الحصــار اليابــاين. وبلــغ طولهــا قرابــة ١٠٠٠كــم. وأطلــق االرسائيليــون االســم ذاتــه عــىل طريــق التفــايف مــن كيبوتس 

حولــدا حتــى القــدس لربــط الســاحل الداخــيل الفلســطيني بالقــدس. ومتتــد طريــق بورمــا هــذه مــن قريــة ديــر محيســني 

الفلســطينية (مســتعمرة بكــواع حاليــا) عنــد مفــرتق طريــق املســمية ـ اللطــرون وصــوال إىل قــرى بيــت جيــز وبيــت سوســني 

ــون خــالل  ــدس. واســتعملها االرسائيلي ــق الق ــاط بطري ــم االرتب ــى مســتعمريت شــورش وشــوأبا ث ــت محســري حت ــم إىل بي ث

حربهــم ضــد الفلســطينيني والعــرب يف ايــار ١٩٤٨.

٣٢   ورد يف تعليامت حملة ايرز التفاصيل التالية: صد القوات السورية والعراقية واللبنانية (املتمركزة يف مناطق بنت 

جبيبل وراس الناقورة) والجيش العريب وقوات محلية وشبه نظامية. واهادف الحملة املرسومة: افشال محاوالت العدو التقدم 

من منطقة شاميل املثلث. وبواسطة الضغط عىل املثلث ميكن التأثري مبارشة عىل االوضاع يف منطقة القدس. وافشال مخطط 

لواء جوالين  العملية فكالتايل:  تنفيذ  اما  القتال.   اللبنانية يف  القوات  الرشقي والغريب. وزعزعة رغبة  الجليل  لتطويق  العدو 

تستويل عىل تل القرص يف حد اقىص تاريخه ٢٦ ايار ١٩٤٨. وتستويل عىل نوريس واملزار حتى ٢٧ ايار،وتحتل زرعني وجنني حتى 

٢٨ ايار، وخالل قيام القوة بتنفيذ هذه املهام أن ُتبقي قوة مرابطة يف غور االردن، تحسبا لحالة تجدد املعارك. وتقوم وحدات 

من لواء يفتاح بالهجوم عىل بانياس بتاريخ اقصاه ٢٧ ايار، وتحتل قوة من نفس اللواء املالكية وتسري باتجاه بنت جبيل بتاريخ 

٢٨ ايار، وتقوم وحدات من لواء كرميل بنسف جسور الليطاين بني صور وبريوت. وتهاجم قوة من نفس اللواء منطقة رأس 

الناقورة بتاريخ ٢٨ ايار ١٩٤٨. أما سالح الجو االرسائييل فيقصف بريوت وجنني ونابلس وبنت جبيل. ارشيف الهاغاناه، ملف 

تسف ٤٨/٠٠٩ – ٢٥ ايار ١٩٤٨، القيادة العامة لالركان/ دائرة العمليات.

٣٣   ورد يف امر تنفيذ هذه العملية ان تقوم قوة بقيادة الضابط امليداين اليكس بتمويه الطرف اآلخر أي العدو، يف 

وادي عارة وذلك بهدف نقل العدو لقوات تابعة له من جنني إىل وادي عارة. والقيام بتسديد رضبات قوية جدا عىل مدينة  

طولكرم وازعاج ومضايقة اهايل قرية راس العني بواسطة قوة من منظمة اتسل. وكان الهدف الرئييس من هذه الحملة تسديد 

رضبة قوية للقوات العراقية املتحصنة يف جنني وضواحيها بعد اضعاف املنطقة املحيطة بهذه القوات.. وكانت القوة العراقية 

مزودة بعدد من الدبابات واملدرعات واالليات العسكرية. ارشيف الهاغاناه، ملف التعليامت الصادر عن القيادة العامة/ دائرة 

العمليات، أمر حملة يتسحاق، ١ حزيران ١٩٤٨. 

٣٤   لتفاصيل حصار واحتالل مدينة اللد واملجازر التي نفذتها فيها الهاغاناه من وجهة النظر العربية ـ الفلسطينية 

ُيراجع كتاب اسبري منري، اللد: يف عهدي االنتداب واالحتالل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، الطبعة الثانية ١٩٩٨(االوىل: 

١٩٩٧)، ص ص ٨٠-١١٤.  

الجبهتني  عىل  الحربية  والعمليات  الحمالت  كافة  تخطيط  إىل   ١٩٤٨ آب   ٢١ من  العامة  القيادة  تقرير  اشار     ٣٥

الشاملية والرشقية والغربية يف الجليل، وجاء يف الفقرة (ب) فرع ٢ب من التقرير أن أحد األهداف الرئيسية للحملة تصفية 

قوات القاوقجي واحتالل الجليل الرشقي. وشل القوات اللبنانية ومنع تحركها نحو الجليل. ملف -٩/-/٧٧٩- القيادة العامة/ 

دائرة العمليات، جبهة الشامل والرشق، ارشيف الهاغاناه/ ارشيف الجيش االرسائييل واجهزة االمن.

األول ترشيـــن   ٢٦ بتاريـــخ  مـــب/٥٦٤٣/٣١  ملـــف  الهاغانـــاه،  ارشـــيف  «حـــريام»،  حملـــة  أمـــر     ٣٦
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.١٩٤٨ 

٣٧   اشار تقرير «حريام» عمليات (أ) ٢٨١٥٠٠-٢٩٠٨٠٠، ارشيف الهاغاناه إىل أن حصيلة القتىل يف معركة ترشيحا 

وجوارها بلغت ٨٠ شهيدا مدنيا. فقرة تقدم القوات نحو ترشيحا ص ٦ وص ٧. 

٣٨   «حريام» تقرير عمليات (أ) املشار إليه أعاله، ص ٣ وص ٤. 

٣٩   تقرير حريام، املشار إليه أعاله، فقرة خاصة باملناشري ص ٥. ارشيف الهاغاناه.

٤٠   تقرير حملة حريام، املشار إليه أعاله، ص ٨.

٤١   اسحق فنداق، ولد يف العام ١٩١٣ يف بولندا. عني فور هجرته إىل فلسطني مرشدا للجدناع، أي الشبيبة اليهودية 

يف وحدات الهاغاناه. توىل قيادة لواء عوديد يف حرب ١٩٤٨ وحارب املرصيني يف منطقة النقب الشاميل. وعني فور انتهاء حرب 

١٩٤٨ قائدا لوحدة الناحال يف الجيش االرسائييل. وعني يف العام ١٩٧٠ حاكام لقطاع غزة وشاميل سيناء.

٤٢   أهارون رميز، ولد يف العام ١٩١٩. انضم إىل صفوف الهاغاناه يف العام ١٩٣٦ يف فرع تل ابيب. وهو من مقيمي 

وحدة الطريان اليهودية. خدم يف سالح الجو املليك الربيطاين يف اوروبا خالل الحرب العاملية الثانية. وعني بعد انتهاء حرب ١٩٤٨ 

قائدا لسالح الجو حتى العام ١٩٥١. وبعد ترسيحه من الجيش توىل عدة مناصب يف السلك الديبلومايس االرسائييل.

٤٣   احمد العلمي. حرب العام ١٩٤٨. الطبعة الثانية (مصورة) عن دار االسوار ـ عكا، ١٩٨٩. ص ١٠٢.

٤٤   العلمي. م.س. ص ١٢٠.

الجبهة  عىل  وعمليات  لحمالت  تفصيليا  مقرتحا  االرسائيلية  العسكرية  االركان  لهيئة  العامة  القيادة  وضعت     ٤٥

العمليات  ملتابعة  قواتها  تجهز  كانت  القيادة  هذه  فإن  آخر،  مبعنى  الهدنة.  مفعول  رسيان  انتهاء  فور  والرشقية  الشاملية 

الهاغاناه.  أرشيف  بتاريخ ٢١ آب ١٩٤٨،   -٩/-/ ٧٧٩- تقرير  فلسطني.  أخرى من  مناطق  الجليل ويف  الحربية يف  والحمالت 

واستعرض هذا التقرير أوضاع وحالة الجيوش العربية وجيش االنقاذ عىل الجبهة الشاملية، ثم قدم ورقة عمل لكيفية مواجهة 

هذه الجيوش وما تحتاج إليه القوات االرسائيلية لتنفيذ مخططها هذا.  

٤٦   املصادر االرسائيلية املتعلقة بالعدوان الثاليث أو حرب ١٩٥٦ كثرية ومتعددة االتجاهات واآلراء، واستعنا ببعض 

منها لكتابة مادتها، منها: موطي غوالين. تكون حرب يف الصيفـ  ارسائيل يف طريقها إىل حرب سيناء ١٩٥٥-١٩٥٦ . إصدار وزارة 

الدفاع يف ارسائيل، ١٩٩٧. مردخاي بار ـ أون. أبواب غزة ـ سياسة الدفاع والخارجية لدولة ارسائيل: ١٩٥٥-١٩٥٧. إصدار عام 

عوفيد، ١٩٩٢. نتنائيل لوراخ. بني فيك كامشة الدول العظمى. إصدار دار النرش معراخوت، ١٩٩٠. وتجدر اإلشارة إىل أن الكتب 

أعاله بالعربية وتعكس نظرة ورؤية الجانب االرسائييل  وروايته لهذه الحرب.

٤٧   لوراخ. مصدر ذكر سابقا. 

 .١٩٧٧ ابيــب،  تــل  عوفيــد،  عــام  العربيــة)،  (الــدول  عــراف  مدينــوت  شــمعوين،  يعقــوب     ٤٨

 .١٩٦٧  ,Hugh Thomas, The Suez Affair. London:ايضــا وانظــر  ٤٠٠(بالعربيــة).   -٣٩٧ ص  ص 

(تاريــخ ســادات  عــاد  عــيل  ممحمــد  مترسايــم  شــل  تولدوتيــه  فاتيكيوتيــس،  ف.ج.  كتــاب:  وكذلــك 
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 مــرص مــن محمــد عــيل حتــى الســادات)،إصدار ماغنيــس، الجامعــة العربيــة يف القــدس، ١٩٨٣، ص ص ٣٧٩-٣٨١(بالعربيــة). 

 .١٩٦٤ ,John Marlowe, The Making of Suez Canal, London وكتاب

٤٩   يف اليوم ذاته الذي بارشت فيه ارسائيل بالحرب عىل مرص نفذت فرقة من جنود الجيش االرسائييل مجزرة يف قرية 

كفر قاسم يف منطقة املثلث الجنويب لنرش الرعب يف أوساط الفلسطينيني يف الداخل، وما سينعكس عن هذه املجزرة من رعب 

وترهيب عىل عموم الفلسطينيني.   

٥٠   شمعوين، مصدر ذكر سابقا، ص ٤٠٠.

٥١   املصادر اإلرسائيلية (بالعربية) التي استعنا ببعضها للكتابة عن هذه الحرب: ميخائيل اورن. ستة ايام للحرب ـ 

الحرب التي غريت وجه الرشق األوسط. إصدار دار النرش دفري، ٢٠٠٢. مردخاي بار ـ أون. ستة أيام ـ جيش الدفاع االرسائييل 

ـ  السويس  الحرمون حتى  ديان. من  دافيد  الدفاع، ١٩٦٨.  إصدار وزارة  الحرب).  االرسائييل حول  للجيش  الرسمية  (الرواية 

أحداث حرب األيام الستة. إصدار مسادا، ١٩٦٧. توم سيجف. ١٩٦٧ ـ والبالد استبدلت وجهها. إصدار كيرت، ٢٠٠٥. يهودا فاالخ. 

الثاين الرسائيل. إصدار مؤسسة  العقد  الدفاع، ٢٠٠٠. بنيامني زئيف فاكسلري.  ليس عىل طبق من فضة. إصدار كارتا ووزارة 

اسحق بن تسفي، القدس، ٢٠٠٠. وكتاب شمعوين، يعقوب، مصدر ذكر سابقا.

٥٢   شمعوين، مصدر ذكر سابقا، ص ٤٢٥. ويلقي محمد حسنني هيكل مزيدا من األضواء حول جوهر وكنه الخالفات 

بني املشري عامر وعبد النارص يف كتابه: االنفجار، ١٩٦٧، إصدار مركز األهرام، القاهرة، ١٩٩٠. ص ص ٣٩٤-٤٠٤.

وارسال  الجبهة مع سورية  تأجيج  ارسائيل يف  لعبته  الذي  الدور  إىل  كتابه حرب ١٩٦٧  توم سيجف يف  يشري     ٥٣

تهديدات إىل الحكومة السورية قبل فرتة العمليات الفدائية وبعد بداياتها األوىل، وكذلك اتباعها سلسلة من االستفزازات من 

خالل اطالق النريان عىل الصيادين السوريني يف الساحل الرشقي لبحرية طربيا، وتحليق طائرات ارسائيلية فوق االجواء السورية، 

مبا فيها دمشق العاصمة. ص ص ٢١١-٢١٣. راجع ايضا مقالة زهري صباغ، عرض نقدي لكتاب توم سيجف «ارسائيل يف العام 

١٩٦٧»، يف قضايا ارسائيلية (رام الله)،السنة السابعة، العدد السادس والعرشون/ ٢٠٠٧، ص ص ١٠٤-١١٠.

٥٤   تفاصيل حول التخبطات املرصية بخصوص إغالق املضائق راجعها يف هيكل، مصدر ذكر سابقا، ص ص٥٢٩-٥٥٧، 

ويشري هيكل إىل تدخل أمني عام األمم املتحدة يو ثانت، ومراسالت بني وزاريت الخارجية املرصية واالمريكية.

٥٥   هيكل، مصدر ذكر سابقا، ص ٥٨٠.

٥٦   هيكل، املصدر السابق، ص ٥٨١.

٥٧   يعرض فاالخ يف أطلس كارتا... ص ١١٥، جدوالً ملراحل حرب حزيران ١٩٦٧ يوما بيوم ابتداء من الخامس وانتهاء 

بالعارش منه، مرفقا بتفاصيل املعارك واملواقع التي احتلتها القوات االرسائيلية.

ســالح  قيــادة  جلــوس  اثنــاء  الجويــة  العمليــة  بهــذه  القيــام  االرسائيــيل  الحــرب  مجلــس  قــرار  كان     ٥٨

ــة  ــون العملي ــادة تك ــذه القي ــرك ه ــام تتح ــت، أي ريث ــن الوق ــتفادة م ــك لالس ــار، وذل ــدة االفط ــول مائ ــرصي ح ــو امل الج

قــد ُنفــّذت. ووصلــت طائــرات ســالح الجــو االرسائيــيل حتــى املطــارات العراقيــة يف منطقــة H-3 رشقــي العــراق
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حيــث تــم تدمــري عــدد مــن الطائــرات العراقيــة يف معركــة جويــة كانــت حصيلتهــا ســقوط ثــالث طائــرات عراقيــة وثــالث 

طائــرات ارسائيليــة. أمــا حجــم القــوة الجويــة االرسائيليــة فكانــت كالتــايل: ٢٢٨ طائــرة مقاتلــة، و ١٩ طائــرة قاذفــة، و ٥١ 

طائــرة نقــل وشــحن، و ٤٥ طائــرة مروحيــة (هليوكوبــرت)، فاملجمــوع الــكيل: ٣٤٣ طائــرة. أمــا حجــم القــوة الجويــة العربيــة 

ــف  ــرة يف مختل ــان ٣٨ طائ ــرة، ولبن ــراق ٢٢٤ طائ ــرة، الع ــرة، ســورية ١١٢ طائ ــرة، االردن ٣٥ طائ ــايل: مــرص ٤١٩ طائ فكالت

االنــواع. أنظــر يهــودا فــاالخ (محــرر)، أطلــس كارتــا لتولــدوت مدينــات يرسائيــل ـ عســور شــني (أطلــس كارتــا لتاريــخ دولــة 

ارسائيــل ـ العقــد الثــاين)، وزارة الدفــاع، القــدس، ١٩٨٠، ص ٦١.

٥٩   جدول تفصييل لخسائر الدول العربية وارسائيل يف فاالخ، اطلس كارتا... مصدر ذكر سابقا، ص ١١٣.

٦٠   يطرح هيكل سلسلة من التساؤالت والشكوك عىل لسان عبد املنعم رياض قائد القوات املرصية بخصوص توزيع 

القوات االردنية عىل طول الحدود بني االردن وارسائيل وحول ادائها غري الصحيح خالل الحرب. راجع، االنفجار ١٩٦٧، ص ص 

.٨٩٧-٩٠٨

٦١   فاالخ، أطلس كارتا... مصدر ذكر سابقا، ص  ص ١٠٤-١١٠.

٦٢   يحلل هيكل عوامل ضعف الطريان العريب، خاصة املرصي بوجود سلسلة من األخطاء يف: املخابرات من حيث 

التقديرات عن حجم القوات االرسائيلية وعن مدى عملها قارصة عىل نحو مخيف. والخطأ الثاين بنظر هيكل أساسه يف احتساب 

املدى الذي ميكن للطائرات االرسائيلية أن تبلغه يف العمق املرصي، دون األخذ بالحسبان أمكانية قيام الواليات املتحدة بتزويد 

الطائرات املغرية جوا، ما يؤهلها للتوجه إىل أهدافها ذهابا وايابا. والخطأ الثالث هو الظن بأنه يف إمكان القوات املرصية الجوية 

أن تستوعب الرضبة األوىل وأن ترد عليها برضبة ثانية. والخطأ الرابع بنظره هو أن مرص مل تعرف أن ارسائيل حصلت من 

بريطانيا قبل املعركة بسنوات عىل الخطط التفصيلية لعمليات الطريان الربيطاين يف مرص من العام ١٩٥٦. والخطأ الخامس أن 

أحدأ مل يقدر حق التقدير حجم املعلومات املتاحة التي وضعت تحت ترصف الطريان االرسائييل. إضافة إىل أخطاء كثرية يضيق 

بنا املجال هنا إىل ذكرها. راجع هيكل، االنفجار ١٩٦٧، مصدر ذكر سابقا، ص ص ٨٢٢-٨٢٧.

٦٣   شكلت الحكومة املرصية لجنة تحقيق عسكرية عليا برئاسة اللواء حسن مطاوع لبحث أوضاع الطريان املرصي 

وما أدى إىل كارثة ٥ حزيران ١٩٦٧، راجع التقرير بكامله يف الوثيقة رقم ٤٤ يف كتاب هيكل، املشار إليه أعاله، ص ص ١٠٤٠-

.١٠٨٩

النار) و  ٦٤   أطلقت املؤسسة العسكرية االرسائيلية عىل معركة الكرامة اسم «عملية توفت» (أي جهنم أو اتون 

«عملية اسوتا» (أي الشفاء). وكان الهدف الذي رسمته القيادة العامة لهيئة االركان يف الجيش االرسائييل تطهري منطقة الغور 

بالعملية  ارسائيل  وتذرعت  خنزورة.  وادي  يف  بيوت  من  وعدد  للرشطة  مركزين  تفجري  بواسطة  الفلسطينية  املنظامت  من 

الفدائية التي قامت بها خلية فدائية يف مدينة هرتسليا يف العمق االرسائييل يف ١٨ آذار ١٩٦٨ وقتل وجرح فيها العديد من 

االرسائيليني. واعلنت قيادة هيئة االركان عن التعجيل يف تنفيذ العدوان عىل الكرامة، وهذا دليل عىل وجود مخطط مسبق 

للقيام مبثل هذا العدوان دون الحاجة اىل ذرائع أيا كانت. ومام جاء يف الخطوط العريضة لعملية اسوتا ان تقوم وحدات
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 من الجيش االرسائييل، خاصة املظليني، بالهجوم املباغت عىل مقرات الرشطة يف الصايف ودحل مع امكانية الوصول إىل مدينة 

العقبة يف أقىص جنوب اململكة االردنية واحتاللها. أما عملية «توفت» فكان هدفها األسايس الهجوم عىل مراكز قيادة منظمة 

فتح وتصفيتها. واعرتفت ارسائيل بالخسائر الفادحة التي تكبدتها، وأن الفلسطينيني نجحوا يف استثامر هذا االنتصار لجذب 

وكسب  تأييد عاملي منقطع النظري بالنسبة ملصداقية القضية الفلسطينية. راجع ما كتبه توم سيجف بعنوان «هذا بدأ يف 

الكرامة» يف جريدة هآرتس بتاريخ ٢٤\١\٢٠٠٨.  ويكيبديا بالعربية تحت عنوان «عملية كرامة». وموقع سالح املظليني يف 

الجيش االرسائييل عىل شبكة االنرتنت، كالتايل: www.zanhanim.org.il/info/hi_show.aspx ، تاريخ الدخول ٣١\٣\٢٠٠٨.

٦٥   تفاصيل مرفقة بخرائط للمعارك واالعتداءات االرسائيلية ضد مواقع عسكرية ومدنية مرصية عىل طول قناة 

وخليج السويس يف أطلس كارتا.... ص ص ١٠٤-١١٠.

٦٦   تفاصيل عن املرسح االرسائييل ونقده لحالة الحرب يف هذه الفرتة راجع يف موقع ويكيبديا (بالعربية) عن مرسحية 

«ملكة الحاّمم».

٦٧   لكتابة مادة حرب اوكتوبر ١٩٧٣ استعنا بعدد من املصادر االرسائيلية (بالعربية) والتي تنقل الرواية االرسائيلية 

قيادة وشعبا جراء هذه  فيه ارسائيل  الذي وقعت  الحقيقي  االرتباك  والتي تساعدنا بصورة معمقة عىل فهم  الحرب  لهذه 

الحرب، وما أفرزته من تغيريات يف املشهد السيايس/العسكري/االجتامعي داخل ارسائيل لفرتة زمنية طويلة، ومن بني هذه 

الكتب والدراسات: ايتان هابر وزئيف شيف. لكسيكون حرب يوم الغفران. ٢٠٠٣. اوري بار ـ يوسف. املراقب الذي غّط يف 

النوم ـ مفاجأة حرب يوم الغفران وخلفياتها. ٢٠٠١. الحنان اورن. تاريخ حرب يوم الغفران ـ اوكتوبر ١٩٧٣. دائرة التاريخ يف 

الجيش االرسائييل. اوري ميلشتاين. اندالع الحربـ  حرب يوم الغفران، ١٩٩٢. موطي اشكنازي وآخرون. الساعة السادسة مساء 

تندلع الحرب. ٢٠٠٣. زئيف شيف. هزة أرضية يف اوكتوبر ـ حرب يوم الغفران. ١٩٧٤. حاييم هرتسوغ. األيام الرهيبة ـ تحليل 

لحرب يوم الغفران، تل ابيب، ١٩٧٥. روين برغامن وجيل ملتسري. حرب يوم الغفران ـ زمن حقيقي. ٢٠٠٤. ومعلومات أخرى 

حول هذه الحرب من موقعي الجيش االرسائييل والكنيست عىل شبكة االنرتنيت.

٦٨   حاييم هرتسوغ، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٢ وما بعدها.

يف  اليهودية  االعياد  نهاية  بعد  ستقع  حربية  عملية  أن  ارسائيل  يف  الحرب  جرناالت  أوساط  يف  االعتقاد  ساد     ٦٩

وجاءت  ذاته.  العام  من  االول  ترشين   ٢٨ يف  الثامنة  الكنيست  انتخابات  اجراء  وقبل   ١٩٧٣ العام  من  االول  ترشين  شهر 

يف  أي  االول،  ترشين  من  الخامس  يف  االرسائييل  للجيش  العامة  االركان  هيئة  أمام  ديان  مويش  طرف  من  االشارات  هذه 

املرصية  املسلحة  للقوات  العام  القائد  عيل  اسامعيل  أحمد  اول  الفريق  إىل  أوامره  السادات  فيه  أصدر  الذي  ذاته  اليوم 

من  االرض  تحرير  وهو  أال  الرئييس  الحرب  هدف  إىل  والوصول  فادحة  خسائر  االرسائييل  العدو  وتكبيد  الحرب  ببدء 

أحمد  ذاته.  الوقت  يف  الحرب  ستفتتح  التي  السورية  املسلحة  القوات  مع  بالتنسيق  هذا  يتم  أن  عىل  االرسائييل  االحتالل 

الهامش  يف  سابقة  مالحظة  يف  أرشنا  قد  وكنا   .٦٥ وص   ٦٤ ص   ،١٩٩٧ عكا،  االسوار،  مؤسسة   ،١٩٧٣ العام  حرب  العلمي، 

والرواية الرؤية  وفق  وبالطبع  وجوانب،  زوايا  عدة  من  اوكتوبر  حرب  إىل  تطرقت  التي  االرسائيلية  املصادر  من  عدد  إىل 
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 االرسائيلية لهذه الحرب. وخصصت صحيفة هآرتس ملفا كامال وواسعا ملناسبة مرور ثالثني عاما لهذه الحرب يف ٥ ترشين األول 

٢٠٠٣، تضمن مواقف لرئيسة الوزراء غولدا مائري، ولعدد من قيادات الجيش االرسائييل. 

٧٠   «أرشف مروان»: ولد يف مرص يف العام ١٩٤٤. درس الكيمياء. وتزوج من إبنة الرئيس املرصي جامل عبد النارص. 

عمل يف مكتب الرئيس للشؤون الصحافية، وأوفده عبد النارص يف عدة مهام سياسية رسية. ووفًقا لبعض املصادر فإن مروان  

قام بنقل معلومات عسكرية رسية عىل ارسائيل بواسطة سفريها يف لندن يف العام ١٩٦٩. وأنه أخرب رئيس املوساد تسفي زمري 

عن اندالع حرب ترشين العام ١٩٧٣ قبل أربعني ساعة. وزمري بدوره أعلم رئيسة حكومة ارسائيل غولدا مائري ووزير دفاعها 

ورئيس هيئة أركان جيشها بأن الحرب ستندلع يوم الغفران وذلك يف الساعة الرابعة عند فجر اليوم ذاته. وادعى اييل زعريا  

أو ُمخربًا مزدوًجا ضلل ارسائيل. وهناك من  أن مروان كان جاسوًسا  الجيش االرسائييل)  أمان (شعبة االستخبارات يف  رئيس 

املؤرخني واملحللني السياسيني من يدعي أن مروان مل يقم بتضليل ارسائيل. ووجد مروان ميتا بالقرب من مقر سكناه يف لندن 

يف ٢٧ حزيران من العام ٢٠٠٧، وأثريت الشكوك أن شخًصا مشبوًها قد قام بدفعه من رشفة مسكنه، مام تسبب يف موته عىل 

الفور. ورصح الرئيس املرصي مبارك ان مروان قدم خدمات جليلة لوطنه مرص،. وكشفت ارسائيل عدة وجهات نظر حول دوره 

ومساهمته يف ميدان نقل املعلومات العسكرية الخاصة بحرب ترشين عىل الجهات املختصة يف املستويني السيايس والعسكري 

 Uri Bar – Joseph, «The Intelligence :يف ارسائيل. ُيراجع بهذا الخصوص مادة ويكيبديا (بالعربية)عىل االنرتنت وكذلك

 Chief who went Fishing in the Cold: How Maj Gen.(res.) Eli Zeira «Exposed the Identity of Israel’s Best

وتناقلت   .٢٢٦-٢٤٨  .pp  ,٢٠٠٨  April  Issue٢  ,٢٣  Source Ever» Intelligence and National Security, Volume

الصحف االرسائيلية يوم وفاة مروان وبعده ملدة أسابيع دوره يف توفري معلومات حساسة حول تحركات الجيش املرصي. يراجع 

جرائد هآرتس بتاريخ ٦ هآرتس ٢٠٠٧، وموقع جريدة يديعوت احرونوت بتاريخ ٢ متوز ٢٠٠٧، وموقع جريدة معاريف بتاريخ 

٤ متوز ٢٠٠٧.

٧١   الفصل الخاص بامللك حسني عىل موقع ويكيبديا بالعربية، إشارة إىل لقاءات امللك مع شخصيات ارسائيلية.

الحرب إىل ثالث مراحل زمنية، ونحن  العربية واالرسائيلية وسواها عىل تقسيم هذه  الدراسات  تتفق معظم     ٧٢

سنحذو الطريق ذاته.

٧٣   اشار الجرنال اسحق حويب قائد لواء الشامل يف الجيش االرسائييل يف اجتامع هيئة االركان العامة يف ٢٦ ايلول العام 

١٩٧٣ إىل ان القوات السورية تحرك وحداتها عىل طول الحدود يف الجوالن، وأن هذه القوات تقوم بنرش مدفعيتها يف مواقع 

عديدة. وقامت القيادة العامة للقوات املسلحة السورية بنصب مدافع قريبا من الحدود مام أثار مخاوف القيادة العسكرية 

االرسائيلية. وردت أقوال حويب عىل موقع ويكيبديا بالعربية يف مادة حرب يوم الغفران. 

٧٤   يشــري يوفــال نئــامن (وأشــغل منصــب وزيــر املاليــة والعــدل والطاقــة يف عــدة حكومــات ارسائيليــة) 

إىل وجــود فعــيل لعالقــة عســكرية اســرتاتيجية بــني ارسائيــل والواليــات املتحــدة االمريكيــة، معتمــدا عــىل عــدد
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ــوم  ــت ي ــت مبلحيم ــوت هربي ــني ارتس ــل لب ــني يرسائي ــي ب ــور اوبرتيف ــه: «كيش ــية. مقالت ــق األساس ــع والوثائ ــن املراج م

هكيبوريــم» (عالقــات عمليــة بــني ارسائيــل وبــني الواليــات املتحــدة يف حــرب يــوم الغفــران)، يف مجلة نتيــف، العــدد٣(١٠٤)، 

ــران ٢٠٠٥.  حزي

٧٥   يعتمد املؤرخ االرسائييل دافيد بوكاعي يف توضيح فحوى وأهداف القطار الجوي من السالح االمرييك إىل ارسائيل، 

عىل مذكرات هرني كيسنجر. مقالة بوكاعي:« كيسنجر، يرسائيل، فسوجيات هركيفت هأفرييت مبلحيميت يوم هكيبوريم» 

(كيسنجر وارسائيل ومسألة القطار الجوي يف حرب الغفران)، يف مجلة نتيف، العدد ٥-٤ (٨٧-٨٨)، ايلول ٢٠٠٢.  

٧٦   باالعتامد عىل جدول تفصييل أوردته موسوعة ويكيبديا بالعربية يف مادة حرب ترشين ـ  يوم الغفران. واألرقام 

تقريبية فقط وليست دقيقة.

٧٧   استعنا بعدد من املصادر االرسائيلية (بالعربية) لكتابة مادة الحرب االرسائيلية عىل لبنان، منها: جيورا روزين. 

حرب لبنان ـ بني االتفاق واالعرتاض. ١٩٨٣. زئيف شيف وايهود يعاري. حرب مضللة. ١٩٨٤. عرييت جال وايالنا همرمان. 

من بريوت إىل جنني. ٢٠٠٢. ايهود عران. خالصة االشتياق: قصة ايرز جرشتاين والحرب يف لبنان. ٢٠٠٧. ومادة عن الحرب يف 

موقعي الجيش االرسائييل والكنيست عىل شبكة االنرتنت.

٧٨   تذكر املصادر االرسائيلية أن عدد قتىل صربا وشاتيال يرتاوح بني ٧٠٠-٨٠٠ فلسطيني (ويكيبديا ـ صربا وشاتيال)، أما 

املصادر الفلسطينية والعربية فتشري إىل أن عدد الشهداء الفلسطينيني وغريهم جراء مجازر صربا وشاتيال بلغ ٣٢٩٧، بينهم ١٣٦ 

لبنانيا، وذلك وفقا لسجالت مستشفيات ومستوصفات املخيمني وبريوت ومعطيات هيئات دولية، أنظر عمر دخلول. «مجزرة 

صربا وشاتيال... الجرح النازف» عىل موقع  www.beirut.indymedica.org، بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٤.

باالعامل  املتعلقة  واالسباب  والخلفيات  العوامل  يف  للتحقيق   ١٩٨٢ الثاين  ١ ترشين  كاهان يف  لجنة  تشكلت     ٧٩

أبرز توصياتها: ١) ان وزير  املدنيني يف مخيمي صربا وشاتيال. ومن  (الكتائب) بحق  اللبنانية  القوات  التي نفذتها  االجرامية 

انتقامية يف مخيامت  بأعامل  الكتائب  قيام حزب  إمكانية  الجيش االرسائييل عن  تغايض  اريئيل شارون مسؤول عن  الدفاع 

الالجئني الفلسطينيني يف أعقاب اغتيال بشري الجميل. وأوصت اللجنة بأن ُينهي مهام عمله كوزير للدفاع، إال أنه رفض، فقرر 

 (٢ الدفاع.  وزارة  املستقبل  يتسلم شارون يف  إال  أيضا  اللجنة  وأوصت  بال حقيبة.  وزارة  إىل  نقله  االرسائييل  الوزراء  مجلس 

توجيه سلسلة من االنتقادات الالذعة والشديدة بالنسبة لسوء أداء رفائيل (رفول) ايتان رئيس هيئة االركان العامة للجيش 

االرسائييل، دون توصية بتنحيته من منصبه، وكذلك لقائد لواء الشامل يف الجيش امري دروري، وقائد قطاع بريوت عاموس 

اقتحام  بصورة صائبة مخاطر  قدر  الذي  يهوشع ساغي  الجيش  املخابرات يف  رئيس شعبة  أيضا  اللجنة  وانتقدت   (٣ يارون. 

الكتائب للمخيامت، ولكنه مل ُيحّذر من مغبة ما سيجري مستقبال. ومل ينقل املعلومات جيدا إىل الحكومة. ٤) وجهت اللجنة 

انتقادات الذعة لوزير الخارجية اسحق شامري الذي مل يأمر بايقاف املجازر بالرغم من أنه عرف بها مسبقا، خاصة والحديث 

عن منطقة واقعة تحت االحتالل االرسائييل. ووجهت انتقادات اىل رئيس الحكومة مناحيم بيغني الذي مل يقم بإدارة األمور 

بصورة منطقية وعملية. ونال رئيس املوساد ناحوم ادموين انتقادا شديدا لعدم قيامه بتزويد الحكومة باملعلومات الرضورية
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www.knesset.gov.il/lexicon/heb/coh_va.htm:يف الوقت الرضوري. نقال عن تقرير اللجنة عىل موقع الكنيست، كالتايل

.www.peacenow.org.il :٨٠   معلومات حول تأسيس هذه الحركة ونشاطاتها عىل موقعها كالتايل

٨١   تأسست حركة «األمهات األربع» يف شباط ١٩٩٧ يف أعقاب حادث تصادم املروحيات يف شاميل ارسائيل والذي 

قتل فيه قرابة سبعني جنديا كانت وجهتهم الحرب يف لبنان. وتأجج النقاش والجدال يف الشارع االرسائييل حول جدوى وهدف 

االحتالل االرسائييل لجنوب لبنان. وتركت هذه الحركة أثرها عىل قرار ايهود باراك يف ايار ٢٠٠٠ بسحب الجيش االرسائييل من 

. www.4mothers.org.il/mothers.htm:لبنان. للحركة موقع عىل االنرتنت كالتايل

٨٢   ُنرش تقرير لجنة فينوغراد كامال يف ٣١ كانون الثاين العام ٢٠٠٨، وميتد عىل قرابة ٦٢٠ صفحة. ميكن مراجعته عىل 

. www.vaadatwino.co.il :موقع اللجنة كالتايل

٨٣   ملزيد من التفاصيل حول هذا الجانب راجع تقرير مدار االسرتاتيجي لعام ٢٠٠٦.

٨٤   هآرتس , ٢٠٠٦/٧/٢٦ .

٨٥   توصيات لجنة شومرون قدمها للجنة االمن التابعة للكنيست، راجع ملف وأوراق هذه التوصيات عىل موقع 

الكنيست كالتايل:www.knesset.gov.il . وكان شومرون، وهو رئيس هيئة اركان سابق قد استجاب لطلب رئيس الحكومة 

االرسائيلية اوملرت برتؤس لجنة لفحص األداء العسكري يف هذه الحرب بتاريخ ١٧ ترشين األول ٢٠٠٦.

٨٦   هآرتس , ٢٠٠٧/١/١٧ .

٨٧    يديعوت أحرونوت, ٠٦/١٠/٢٢ 

العامة لجنة «املوغ» لبحث عملية خطف الجنديني االرسائيليني  يوم  ٢٠٠٦/٧/١٢.  ٨٨   عني رئيس هيئة االركان 

وتجدر اإلشارة إىل أّن اللجنة  سميت بهذا االسم نسبة إىل رئيسها الجرنال املتقاعد دورون املوغ.

٨٩   معاريف , ٢٠٠٦/١١/٢٩ 

90  Hendel, Y.  (2006). Failed Tactical Intelligence in the Lebanon War. Strategic Assessment, vol 

9, no. 3.  

٩١    املصدر السابق، نفس الصفحات.

٩٢  معاريف , ٢٠٠٦/١٢/٢٢ 

٩٣   معاريف , ٢٠٠٦/١٢/٢٢ 

٩٤   يديعوت أحرونوت, ٢٠٠٦/١٢/٦ 

٩٥   هآرتس , ٢٠٠٦/١٠/١٥ 

٩٦   معاريف , ٢٠٠٦/١٠/٢٢ 

٩٧  نائب رئيس هيئة االركان العامة للجيش االرسائييل.

الثــاين ١٩٥٤، إال أن جنودهــا رفضــوا قبــول هــذا املصــري ٩٨   تــم إلغــاء الوحــدة ١٠١ رســميا يف كانــون 
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فقامــوا بتنفيــذ سلســلة مــن العمليــات العدائيــة ضــد مدنيــني أو أهــداف مدنيــة. مثــال قامــوا بإطــالق النــار عــىل طبيــب 

الجيــش االردين منصــور عــواد وأردوه رصيعــا. وقــام أفــراد الوحــدة بهجــوم عــىل الخليــل حيــث نســفوا احــد املنــازل فيهــا، 

ــزا  ــا. وهاجمــوا مرك ــة ترقومي ــة بالقــرب مــن قري ــام بدوي ــداء عــىل خي ــوا أيضــا باالعت ــني. وقام ــوا عــددا مــن املواطن وقتل

للرشطــة يف بلــدة يعبــد قضــاء جنــني وقتلــوا راعيــني بالقــرب منــه. راجــع كتــاب دان ياهــاف. مصــدر ذكــر ســابقا. 

٩٩   حول جزء من هذه العمليات وخلفياتها يف الفرتة بني ١٩٤٩ و ١٩٥٦ ُيراجع كتاب بني موريس، معارك ارسائيل 

الحدودية، ١٩٤٩ ـ ١٩٥٦، عام عوفيد، ١٩٩٧(بالعربية).

١٠٠   ياهاف.م.س. ص ٢١٨.

١٠١   تخفى قياديو العمليات عىل هيئة نساء اوروبيات إلبعاد الشبهات عنهم. 

١٠٢   هو ابن عادل زعيرت، من مشاهري الحركة الفكرية الفلسطينية قبل وبعد ١٩٤٨. له مساهامت واسعة يف الرتجمة 

والتأليف وجمع الوثائق املتعلقة بالحركة الوطنية الفلسطينية ونشاطاتها لفرتة طويلة.

١٠٣   يعترب املوساد باسل القبييس أحد مصممي محاوالت اغتيال امللك فيصل العراقي يف العام ١٩٥٦ وغولدا مئري. وأنه 

أرشف عىل صفقات االسلحة . اغتاله املوساد يف السادس من نيسان ١٩٧٣ بالقرب من إحدى كنائس بريوت.

١٠٤   ملزيد من املعلومات حول العملية ذاتها وفق الرواية االرسائيلية يراجع كتاب شلومو نكدميون. متوز يلتهب ـ 

نسف املفاعل العراقي. ١٩٨٦. وكتاب روجر كالير. العملية عىل املفاعل. ٢٠٠٥.



الفصل الرابع
إسرتاتيجيات إرسائيل األمنية
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مدخل

سنوات  يف  ُحِدَدت  قد  اإلرسائييل  األمن  مفهوم  أو  نظرية  شكلت  التي  األساسية  واألفكار  املبادئ  إّن 

الخمسني من القرن املنرصم. ووضعت من قبل مجموعة صغرية من ضباط هيئة أركان الجيش اإلرسائييل 

لنظرية األمن  أنه ال يوجد منوذج محدد  إال  الدفاع دافيد بن غوريون.  الوزراء األول ووزير  بقيادة رئيس 

اإلرسائييل التي تتجاوب مع متطلبات الواقع اإلرسائييل، وإمنا بدأ تراكم تدريجي ملبادئ وأسس اإلسرتاتيجية 

عرش،  التاسع  القرن  نهاية  يف  فلسطني  يف  اليهودي  االستيطان  منذ  العسكرية  التجربة  عىل  املبنية  األمنية 

الثانية وحرب ١٩٤٨،  العاملية  التي اكتسبتها امليليشيات(املنظامت) العسكرية من خالل الحرب  والتجربة 

إضافة إىل املعطيات الجيو ـ سياسية. 

  وأيضاً، ال يوجد نص مكتوب وواضح ومتكامل لهذه النظرية. قسم منها تم تداوله شفهيا والقسم اآلخر 

املتعاقبة.  الكنيست اإلرسائييل وقرارات صادرة عن حكومات إرسائيل  متت كتابته عىل شكل قوانني سنها 

إىل  إضافة  العليا،  األركان  هيئة  وأوامر  الجيش  يف  بارزة  عسكرية  قيادات  من  تعليامت  شكل  كذلك عىل 

العلمية  األمنية،  فإّن األسس اإلسرتاتيجية،  بهذا،  الجيش اإلرسائييل.  أذرع  إرشاد صادرة عن  كتب/ كتيبات 

والتنظيمية، كام هي موجودة يف هذه املصادر، ُتكّون نظرية األمن إلرسائيل التي كانت وما زالت فعالة حتى 

املرحلة الراهنة. 

بها  متر  التي  العينية  واملتغريات  الظروف  بحسب  اإلرسائيلية  العسكرية  ـ  األمنية  اإلسرتاتيجية  تتبلور 

إرسائيل يف مراحل تاريخية مختلفة. أضف إىل ذلك، رؤية عدد من القادة السياسيني ـ العسكريني البارزين 

الذين تركوا بصامتهم حول اإلسرتاتيجية العسكرية – األمنية يف فرتات مختلفة، مثل دافيد بن غوريون، يغال 

ألون، مويش ديان، اسحق رابني، أريئيل شارون... ففي دولة حديثة تتمتع بحراك سيايس ـ أمني دائم مثل 

العقيدة العسكرية وبضمنها تركيبة الجيش ونوعية تسلحه ومصادر تهديده، تخضع يف كل  إرسائيل، فإن 

مرحلة إىل عملية مراجعة يشارك فيها مختصون من املستويني السيايس والعسكري، الستنتاج العرب الالزمة.

األمــن  مفهــوم  أّن  عــىل  يؤّكــدون  اإلرسائيليــني،  الباحثــني  كبــار  أّن  بالذكــر،  الجديــر  مــن 

وأّن  الباحثــون،  طّورهــا  التــي  والنــامذج  النظرّيــات  مجمــل  االعتبــار  بعــني  يأخــذ  ال  اإلرسائيــّيل 

الجهــات وراءهــا  وتقــف  تدعمهــا  محــّددة  نظرّيــة  يعكــس  ال  اإلرسائيــّيل  اإلســرتاتيجّي  الفكــر 
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العسكرّية واألمنّية..  

من نافل القول، أن مسألة األمن القومي العسكري، ما تزال، ُتشّكل موقع الصدارة يف قامئة األهداف العليا 

واإلسرتاتيجية إلرسائيل، وكانت موضع إجامع داخيل عام بني كافة القوى السياسية مبختلف أطيافها الحزبية 

واأليديولوجية. بل، وبحسب املعطيات الراهنة، ستبقى  العقلية اإلرسائيلية مرهونة بالهاجس األمني الذي 
يقوم عىل الفرضية القائلة بأن إرسائيل موجودة يف حالة خطر كياين دائم.١

 

األمن العسكري كأساس ملفهوم األمن القومي اإلرسائييل• 

تتبنى إرسائيل املفهوم التقليدي ملصطلح «األمن القومي» عىل انه «أمن عسكري» والذي ُيعنى بتأمني 

كيان األمة والدفاع عن مصالحها الرضورية. الكيان (الوجود، البقاء واالستمرارية) هو املوضوع الرئييس لألمن 

اإلرسائييل. منذ قيام دولة إرسائيل، ارتبط مفهوم األمن القومي بالعالقة بني ماهية وبلورة الدولة «القومية» 

الصهيونية ككيان يعرب عن مشاعر وقيم وأهداف  الدولة  ارتبط مفهوم  الحرب.  (الصهيونية) وبني مفهوم 

مع  والتعامل  للموارد  وتجنيد شامل  الشعب»،  املسلحة «جيش  الدولة  بفكرة  اليهودي  للمجتمع  مشرتكة 
دول املحيط اإلقليمي ومع مواقع إسرتاتيجية حيوية داخل دول هذا املحيط كأهداف مرشوعة للتعرض لها.٢

القومي من قبل  التهديد ألمنها  أو هاجس  لتهديد  نتيجة  تتسلح إرسائيل وتبني قوات عسكرية كبرية 

الدول املعادية لها يف املنطقة، فتصبو إىل إزالة التهديد بواسطة قوة الردع أو الحسم العسكري الفعيل ـ يف 

حالة أن الردع مل يعد كافيا. إن االنتقال من الردع إىل الحسم يتعلق باستخراج القوة الكامنة إىل حّيز التنفيذ، 

أي بتحويل القوة الكامنة إىل قوة تحطيم. إرسائيل تبني قوة عسكرية كبرية من أجل مامرسة الضغط عىل 

دول أخرى بواسطة التهديد بتفوق عسكري أو حتى من أجل تفعيل هذه القوة لتحقيق أهداف قومية عىل 
حساب دول أخرى. وذلك بفرضية أن بناء قوة كهذه ُتعَتَرب تهديدا خياليا عند املَهَدد.٣

بهذا، هناك ارتباط بني مفهوم األمن القومي اإلرسائييل واملفهوم التقليدي للمصطلح، حيث أنه  لغاية 

القدرة عىل  بتمكني  االهتامم  تداعيات عسكرية واضحة، من حيث  للمصطلح)  (أي  له  كانت  الثامنينيات 

الصمود أمام االعتداء من الخارج، وضامن وجود الحارض واملستقبل. 
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كان مفهوم األمن القومي يعني إقامة سياسة دفاع تقليدية ونشاطات غري عسكرية للدولة لتأمني قدراتها 

عىل االستمرار بالوجود كوحدة سياسية حتى تكون قادرة عىل التأثري وتحقيق أهدافها الداخلية والعاملية. 

مبعنى آخر، األمن القومي هو ذاك الجزء من سياسة الحكومة والذي يهدف إىل خلق ظروف سياسية محلية 

وعاملية جيدة للحفاظ عىل املناعات الوطنية ضد أطراف معادية أو محتملة.٤ 

تدرك إرسائيل تطور مفهوم األمن القومي منذ مثانينيات القرن العرشين، عىل أنه يتضمن خمسة جوانب 

أساسية متوازية: عسكرية، سياسية، اقتصادية، اجتامعية وبيئية. إال أن جانب األمن العسكري الذي يتعلق 

مبقدرة الدولة عىل القتال والدفاع ورؤية الدول لنوايا بعضها البعض، ما زال مسيطرًا، وخاصة أنها تتقدم عىل 

باقي الدول العربية يف شتى املجاالت األخرى. حيث ال ميكن النظر إىل األمن اإلرسائييل باعتباره أداة للدفاع 

عن النفس فقط،  كام عّربت عن ذلك التقاليد السياسية اإلرسائيلية، إمنا باعتباره ُمنطلقا فكريا ُيراد به تربير 

السياسة التوسعية. ولذلك تعتمد إرسائيل يف وجودها عىل القوة العسكرية وتقيس كل األمور وتنظر إىل 

سائر القضايا برؤية أمنية ومن وجهة نظر عسكرية رصفة. ويتخطي مفهوم األمن حدود توفري الحامية ويركز 

عىل بقاء إرسائيل والشعب اليهودي ككتلة واحدة. ومن هنا نجد أن تعبري األمن ُيشكل محورًا أو مربرًا لكثري 

من الترصفات واألنشطة اإلرسائيلية يف كافة املجاالت.

نظرية األمن اإلرسائيلية: مركباتها وثوابتها• 

 كام ذكرنا أعاله، أن مفهوم األمن اإلرسائييل ليس مفهوماً ثابتاً، بل هو متحرك يواكب السياسة االستيطانية 

منذ ١٩٤٨ التي تنتهجها إرسائيل، ويتبدل باستمرار بتبدل الظروف السياسية والعسكرية املحيطة. كام أن 

هذا املفهوم ال يعني الدفاع عن أرض محددة، بل يتحقق عىل أساس «ردعي» مينع مبعطياته نشوب حرب 

أخرى، إىل أن تحني الظروف التي تراها القيادة اإلرسائيلية مناسبة.

إّن َتَنامــي مفهــوم األمــن مــن وجهــة النظــر اإلرسائيليــة يرتكــُز عــىل عاملــني أساســيني: 

ــد  ــي تؤك ــة والت ــرة الديني ــار الدائ ــل إط ــكلت داخ ــي تش ــة الت ــة اإلرسائيلي ــن العقلي ــع األول م ينب

ــذي  ــم ال ــذا الحل ــون»، وان ه ــم «صهي ــي حل ــم، وه ــه إبراهي ــه» لنبي ــد الل ــي «وع ــل ه أن إرسائي

تــوارى يف ســنوات الشــتات واالضطهــاد بفعــل الظلــم والطغيــان مل يكــن غائًبــا مــن وجــدان
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بني إرسائيل.

وبفضل الصهاينة األوائل أو الصهيونية الحديثة أحيي الحلم لريى اإلرسائيليون أن من ُيصادر أحالمهم 

أو يقف أمام طموحاتهم إمنا ُيصادر حقا لهم َرشّعه الله، كام أنه ُيصادر القوة الروحية الجبارة التي تدفع 

اليهود دفعا للعمل واملثابرة والتضحية،  باإلضافة إىل أن حلم صهيون وأرض امليعاد هام عامل الربط بني 

يهود الشتات وأرض إرسائيل واليهود، وكل من يتجرأ عىل حلم صهيون فإنه يجرد الصهيونية من ُمقّوم 

الوحدة بني يهود العامل وبني أرض صهيون، وهو ما يقّوض أركان األمن اإلرسائييل. وقد ذكر بن غوريون 

«إن ما يربط اليهود ليس الدين اليهودي  ! بدليل أن الحركة الصهيونية فيها يهود متدينون ويهود غري 

متدينني، وليس العنرص الواحد بعد هذا التشتت الواسع بني اليهود يف شتى بلدان العامل والقوميات، وال 

اللغة الواحدة، بدليل أن اللغة العربية كادت تختفي متاما قرونا طويلة. إن ما ربط بني اليهود وجعل 

تلك الصفات األخرى كالدين هي صفة أخرى أساسية، هي رؤيا العودة.. اإلميان بأن الخالص هو العودة 
إىل «جبل صهيون».٥

إن مثة مساحة واسعة يف الفكر األمني اإلرسائييل، خصوصاً تلك التي جاء بها بن غوريون، استمدت 

اليهودية، وإىل حّد ميكن القول فيه  رشعيتها السياسية من األفكار والتعاليم التي جاءت بها الديانة 

إن اإلسرتاتيجية األمنية اإلرسائيلية ما هي إال إطار فكري وتطبيقي للعقيدة الدينية، سواء عىل صعيد 

الدعوة لالستيالء عىل األرض «تنفيذاً لوعد الرب» أو من خالل القناعات اليهودية الصهيونية.

أما  العامل الثاين فقد نتج عن الوضعية التي أنشئت فيها إرسائيل كياناً غريًبا يف وسط العامل العريب، 

وتعمد القادة الصهيونيون تجاهل أي ذكر ملبناها الجغرايف. ويف لقاء لغولدا مائري عام ١٩٧٢ مع صحيفة 

معاريف، رفضت فكرة تحديد األرايض التي يعتربونها رضورية ألمن إرسائيل. ويف سبيل ذلك صارت 

االسرتاتيجية اإلرسائيلية منذ تأسيسها وبروزها كقوة إقليمية يف املنطقة تهتم بالوقوف بوجه أي دعم 

للقوة العربية. ففي ظل األوضاع اإلقليمية تجد إرسائيل أن أمنها مهدد بفعل الخلل يف الدميغرافيا.

يرتبــط تطــور مفهــوم األمــن اإلرسائيــيل بالنظــرة اإلرسائيليــة إىل الــذات ونظــرة اليهــود إىل 

ــف  ــي توظي ــذي يعن ــايل ال ــتوى املث ــكل أو املس ــني الش ــن ب ــون األم ــرتاوح مضم ــود. وي ــري اليه غ

التفــوق العســكري لتحقيــق التــوازن واالســتقرار يف املنطقــة، كــام تــراه املؤسســة العســكرية، 

وبــني الحــد األدىن املقبــول الــذي يعنــي القــدرة عــىل التكّيــف وتقديــم «التنــازالت» بهــدف
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تخفيــف الضغــوط السياســية أو العســكرية .ُيشــار إىل أن مفهــوم التكّيــف ُيشــَكل بنــاء عــىل القــدرة 

اإلرسائيليــة عــىل  تقديم«تنــازالت» إقليميــة ال متــس جوهــر األمــن بتاًتــا٦ .

القومي بافرتاض أسايس هو أن إرسائيل  النظرية اإلرسائيلية لألمن  نقطة االنطالق لكافة مجاالت 

كدولة وكشعب تتواجدان يف خطر وجودي مزمن، األمر الذي يفرض تواجد إرسائيل يف رصاع مستمر 

مع املحيط العريب واملعادي، ولهذا الرصاع يوجد مجاالن وتحديان يواجهان النظرية األمنية اإلرسائيلية 

منذ العام ١٩٤٨. املجال االول هو انعدام وجود السالم بني إرسائيل والدول املجاورة يؤدي إىل وجود 

رصاع بقاء عسكري مستمر يف محيط اسرتاتيجي معاد. املجال الثاين هو املجال القومي األيديولوجي، 

واملواجهة بني «القومية اليهودية» و«القومية العربية» عىل مصري املناطق الواقعة بني األردن والبحر 

األبيض املتوسط، يف الوقت الذي تحاول فيه إرسائيل الحصول عىل اعرتاف دويل برشعية قيامها السيادي 

«القومي». واألهم من ذلك هو االعرتاف برشعية متلُّك إرسائيل للقدرات العسكرية الدفاعية واملستقلة 

عن أية رقابة دولية أو إقليمية. 

إرسائيل  بأن  القائلة  الثابتة  الفرضية  يقوم عىل  اإلرسائييل،  العسكري  األمن  مفهوم  فإن  باملجمل، 

موجودة يف حالة خطر كياين دائم ومستمر.٧ ولهذا، فإّن نظرية األمن ُتشّكل الربنامج القومي األسايس 

والثابت للتأهب والتحضري املستمر للحرب من أجل للدفاع عن الوجود القومي لدولة إرسائيل كدولة 

لليهود.

النتيجة الطبيعية من الفرضية األمنية الثابتة انه ال يوجد لدى إرسائيل خيارات كثرية ما عدا تبني 

مفاهيم وثوابت السرتاتيجيتها العسكرية ـ األمنية التي تعتمد بشكل أسايس عىل عّدة مركبات أساسية، 

أهمها :

 

أوًال : األهداف القومية والوطنية

مام ورد أعاله، فإن املفاهيم األمنية مرتبطة، بل وتتحدد باألهداف القومية والوطنية للدولة. إن إرسائيل 

كباقي الدول عامًة، لديها أهداف وطنية ُتشكل ُمجمًال ملجموعة مختلفة من القّيم، حيث أن ِقساًم من هذه 

القّيم ينبُع من اعتقادات وأفكار، وهي موضع خالف أو غري متفق عليها. إال أنها ُتشدد بأن الهدف الرئييس 

البقاء يف ظل خطر كياين دائم. هذا األمر يجعل أهدافها العسكرية  والثابت لهذا املجمل هو الدفاع عن 

وضعها  تحسني  أجل  من  العرب  عىل  قاسية  رضبات  إنزال  مبعنى  عدائية،  إمنا  دفاعية،  غري  دامئة  بصورة 

اإلسرتاتيجي.
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ثانياً : تفوق يف موازين قوى عامة (قومية)

القوة  منها. هذه  لكل  األساسية  القومية  واملناعة  القوة  بحسب  األمم  بني  العامة  القوى  موازين  ُتقّرر 
واملناعة مكونة من قوتني: «القوة الكامنة» و «قوة التحطيم».٨

القوة الكامنة ُتجّسد العظمة الكامنة ـ كل املصادر واملوارد البرشية، املادية املوجودة بحوزة األمة، التي 

تشمل مساحة الدولة، جغرافية وطوبوغرافية الدولة، القيم الروحية واملمتلكات املادية: األسطورة، الثقافة، 

واإلدارة عىل  التنظيم  والسيايس،  االجتامعي  النظام  االقتصادية، جودة  القوة  الصناعة،  التكنولوجيا،  العلم، 

جميع املستويات ويف جميع األوساط. واألهم من هذه جميعها، تقف قوة اإلرادة القومية، والتي هي نتاج 

شعور بوحدة املصري والهدف ومستوى اإلجامع القومي  العام بالنسبة للطموحات القومية الحيوية وتجنيد 

الفرد واملجموعة لتحقيقها.

التي يستنفد قسم منه أو جميعه  الفعيل،  القدرة والتفوق العسكري  التحطيم فهي ُتعرب عن  أما قوة 

فعليا.

تتقدم إرسائيل عن باقي الدول العربية عامة واملجاورة لها خاصة، يف كلتا القوتني: «القوة الكامنة» و»قوة 

التحطيم»، إال أنها تركز كثرياً عىل رضورة التفوق يف مجال قوة التحطيم انطالًقا من الفرضية األمنية األساسية 

بأنها يف حالة خطر دائم. ومن الواضح أن جوهر النظرية األمنية يقوم عىل فكرة تفوق عسكري نوعي (وليس 

كميا)، وبأن إرسائيل قادرة عىل االستمرار والبقاء عىل حساب «القوة الكامنة». األمر الذي يجعل املجتمع 

اإلرسائييل يدفع مثناً باهظاً يف مجاالت االقتصاد، املجتمع، الرتبية وغريها.٩  ومن الجدير ذكره، أن الدولة ال 

تستطيع االستمرار باستنفاد جميع مواردها القومية، وأن تستمر قوة تحطيم لسنوات طوال عىل حساب 

قوتها الكامنة ـ أي عىل حساب التطور القومي العام يف جميع املجاالت من الكيان القومي.

لهذا، فإّن السيادة العسكرية النابعة من تفوق القوة الكامنة هي سيادة طبيعية، بينام السيادة العسكرية 

والتي هي نتاج استنفاد كل قوة االحتامل هي مبثابة سيادة آنية وزمنية. 

(compliance) ثالثاً: تحطيم القوة، وخنوع العدو

ــول  ــعي للوص ــىل رضورة الس ــوم ع ــة  تق ــن اإلرسائيلي ــة األم ــإن نظري ــاله، ف ــر أع ــا ذك ــىل م ــاً ع عطف

ــن ــم م ــم قس ــق تحطي ــن طري ــك ع ــدو، وذل ــاع األذى بالع ــة إىل إيق ــع، إضاف ــكري رسي ــم عس إىل حس



٢٥٣

قواتــه واحتــالل أجــزاء مــن أرضــه. ومــع هــذا فقــد كان واضحــا لواضعــي النظريــة أن هــذا التحطيــم هــو 

زمنــي ولــن ُيغــرّي مــن موازيــن الِقــوى العامــة، ألن مصــادر العــامل العــريب مــن البــرش واملــوارد هــي غــري 
محــدودة ومتكنهــم مــن بنــاء قــوة جديــدة برسعــة كبــرية.١٠

كانت إرسائيل تعي دامئا أنها غري قادرة بواسطة «القوة التحطيمية» عىل سحق قوة العدو، ولو مؤقتاً، 

أو إمالء رشوط عليه. فهي تبغي من  تحطيم القوة العسكرية هدم تنظيم وشل قدرة الطرف اآلخر للعمل 

بحسب ما خطط له. وجعل القوات املحطمة تتكّبد الكثري من الخسائر البرشية واملعّدات الحربية، وتكون 

يف حالة ارتباك ومعنويات محطمة.  

رابعاً: احتالل األرض 

أفضلية سياسية وعسكرية وورقة  ال يعرب احتالل األرض عن تحقيق أهداف حربية دامئة، ولكنه مينح 

مهمة ملرحلة املفاوضات ما بعد انتهاء الحرب. لذلك تنظر إرسائيل أحيانا إىل احتالل األرض باهتامم يعادل 

تحطيم القوة العسكرية للعدو. وتنظر أيضا بإيجابية لفكرة االستيالء عىل مساحة من أرض العدو من أجل 

تحسني وضعها اإلسرتاتيجي ـ األمني، حيث أن مساحة إضافية ُتعّزز من عمقها الدفاعي (االسرتاتيجي) من 

ناحية، وتزيد قوة ردعها بحيث أنها موجودة عىل مقربة من أهداف إسرتاتيجية للعدو من ناحية أخرى.

خامساً: إصابة الدول الحليفة للعدو 

تتعلق هذه النوعية من األهداف بتدمري املنشآت االقتصادية ورضب أهداف إسرتاتيجية حيوية داخل 

أرايض الدول الحليفة للعدو بواسطة تفجريات إسرتاتيجية. وتفرتض إرسائيل وجوب قدرة الجيش عىل إصابة 

أهداف إسرتاتيجية حيوية يف دول العدو البعيدة من أجل ردعها ومنعها من رضب تجمعات سكانية داخل 

إرسائيل ومشاركة فعالة بالحرب لجانب العدو. 

سادساً: تدمري وإزالة منشآت اقتصادية وتهديد العواصم

إن تدمري وإزالة منشآت اقتصادية وتهديد العواصم يتم يف حالة وجود خطر من ِقَبل دولة معينة قد 

ُيهّدد قوة التحطيم إلرسائيل. ويف هذا الوضع مُينع االنتقال مبارشة إىل حرب شاملة، بل يجب التصعيد بشكل 
تدريجي، وذلك بعد فحص دقيق لألهداف والوسائل.١١
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يف نظرية األمن اإلرسائيلية منذ بداية الخمسينيات ُقرر املبدأ بأنه من غري املحبذ احتالل عاصمة دولة 

العدو، وألن الحروب تكون عادة ضد دول حليفة فال يكفي احتالل عاصمة واحدة لحسم الحرب، ولكن إذا 

كنا نتكلم عن التصعيد فهذه اإلمكانية قد وردت كوسيلة للردع.

املنطقة  أن شعوب  دامئا  معروف  كان  إرسائيل  لدولة  األمن  نظرية  أو  مفهوم  ُمصّممي  أمام  باملجمل، 

لن تستسلم بسهولة لتفوق إرسائيل العسكري كيشء طبيعي ومفهوم ضمناً أو مفروغ منه. ومن هنا نرى 

إسقاطات عديدة عىل نظرية األمن واإلسرتاتيجية إلرسائيل. 

إرسائيل قادرة عىل االنتصار يف حروب كثرية، فقدرتها هي رشط إجباري لبقائها، ولكنها لن تستطيع أبدا 

أن تفرض وجودها بواسطة النرص العسكري وتحقيق أهدافها يف الفضاء العريب واإلسالمي، املمتد من املحيط 

األطليس وحتى الخليج العريب. أي إخضاع العدو بالقوة وفرض رشوط عىل العدو وقبولها، وأمر كهذا ال توجد 

إلرسائيل القدرة عىل تحقيقه.

كان التفكري األمني اإلرسائييل يعي دامئا بأنه ُكِتب عىل دولة إرسائيل وضع ثابت وغري متغري وهو «أقلية 

مقابل األكرثية» من ناحية موازين القوى الدميغرافية والجغرافية التي بينها وبني  العامل العريب.

انتصارات إرسائيل،  العربية غري ثابت، فمهام كرثت  القائم بينها وبني الدول  وتعي إرسائيل بأن الوضع 

فهذه االنتصارات تؤمن وجودها فقط وليس بالرضورة تحقيق أهداف قومية أخرى. بينام نرص عريب شامل 

سيمنح العرب تحقيقا لطموحاتهم ويف مقدمتها حسم الرصاع وتحقيق أهدافهم الشاملة.١٢  

وتؤمن إرسائيل بأن عهد السالم واالندماج بني إرسائيل والدول العربية، سيأيت فقط إذا يئس العرب من 

أملهم مبحو دولة اليهود بالقوة، وبعد أن ُيضطروا إىل قبول الواقع الذي يفرض وجودها كحقيقة قامئة ال 

ميكن االعرتاض عليها. 

الثوابت واملتغريات التي طرأت عىل مفهوم االسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية• 

تقــوم االســرتاتيجية العســكرية اإلرسائيليــة عــىل عــّدة مركبــات أساســية مبنيــة عــىل النظريــة 

األمنيــة، التــي وضعــت لهــا عــدة ثوابــت ارتبطــت مبفهــوم املحافظــة عــىل التفــوق العســكري يف 

أعــىل درجاتــه. حيــث أن املســائل املتعلقــة مــع العــرب ال ميكــن ّحلهــا إال عــن طريــق «القــوة 
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ــا يف  ــوغ أهدافه ــل مــن بل ــن إرسائي ــذي مُيّك ــال»، ال ــدأ الهجــوم الفّع ــى «مب ــا أن تتبن العســكرية»، وعليه

ــازل.  ــار الذيــن ميلكــون بعــض القــوة عــىل التن فــرض إرادتهــا عــىل مــن ال ميلــك قــوة، وإجب

إال أنه يف كثري من املؤلفات السياسية والعسكرية التي صدرت يف إرسائيل يف السنوات األخرية مل تعد 

العدو»  أرض  إىل  املعركة  ونقل  االسرتاتيجي  العمق  «ضامن  اآلمنة»،  الحدود  «مبدأ  مثل  األمنية  الثوابت 

كمبادئ وحيدة يف السياسة اإلرسائيلية مع الدول العربية كام ُكتب عىل صفحات املطبوعات اإلرسائيلية، بل 

ظهرت عناوين كثرية مثل: «الحرب الوقائية»، «الرضبة األوىل»، «طبيعة الحرب املقبلة»، «اسرتاتيجية التقرب 

غري املبارش»، «الرد االنتقامي».. الخ١٣. 

وذلك  مستمرة،  وتطورات  تبدالت  اإلرسائيلية  العسكرية  اإلسرتاتيجية  عىل  طرأت  انه  لنا  يتبني  وهكذا 

نتيجة تبدل موازين القوى العسكرية والسياسية يف منطقة الرشق األوسط ويف العامل، وكذلك نتيجة تطور 

اإلمكانيات االقتصادية وظهور وسائط رصاع جديدة مثل الصواريخ الباليستية ارض / ارض واألسلحة الكيامئية، 

يف أيدي أطراف الرصاع العريب ـ اإلرسائييل، إىل غري ذلك من العوامل األخرى. 

وعند الحديث عن اإلسرتاتيجية العسكرية ،  يجب الخوض فيها ليس من زاوية ما تعنيه هذه اإلسرتاتيجية 

بالنسبة للقيادات اإلرسائيلية فقط، بل من زاوية الوجود املوضوعي الذي عّربَت عنه إرسائيل يف املنطقة وعن 

القيام بذلك، دون إغفال  التي ُوِضَعت من أجل متكينها من  الدور الذي تقوم به، وبالتايل، االسرتاتيجيات 

طبيعة العالقات واملتغريات اإلقليمية والدولية.

* * *

ارتكزت اإلسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية عىل عدة ثوابت، أبرزها:

أوًال : ضامن العمق اإلسرتاتيجي 

  لقد استندت هذه النظرية إىل فكرة العمق الجغرايف، املرتكز إىل االحتفاظ بأكرب مساحة ممكنة من 

األرايض املحيطة. 

مبــدأ الحفــاظ عــىل وجــود عمــق اســرتاتيجي، مرتبــط مببــدأ  الرضبــة األوىل ذات «القابليــة 

القــرارات متخــذي  لــدى  توجــه  بنــاء  يف  ســاهم   Defensible Borders عنهــا»  للدفــاع 
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االســرتاتيجية، للبحــث عــن معنــى التهديــد األمنــي يف ظــل عــدم التــوازن الكمــي بــني اليهــود 

والعــرب يف الــرشق األوســط. 

العمق  تتمثل يف محدودية  تواجهها  التي  التحديات  أهم  أحد  أن  مبكرًا  أدركت إرسائيل  لقد 

الجغرايف، وافتقاد قواتها للقدرة عىل املناورة العرضية والطولية، وندرة املوانع الطبيعية فيها. 

وعىل الرغم من أن إرسائيل قد خرجت من حرب ١٩٤٨ بقدر من األرايض يتجاوز ما حصلت 

عليه مبوجب قرار التقسيم الذي أصدرته األمم املتحدة يف العام ١٩٤٧، فإنها واجهت الكثري من 

املشاكل الحدودية بعد هذه الحرب. فلم يكن من السهل عليها الدفاع عن الحدود الطويلة التي 

احتلتها. يضاف إىل ذلك افتقارها إىل العمق الجغرايف (أو العمق االسرتاتيجي)، كام سبقت اإلشارة 

إليه أعاله، إذ إن عرضها الجغرايف يضيق يف بعض املناطق ليصل إىل بضعة أميال، كام أن أهم مراكز 

التجمعات السكنية واملرافق الصناعية والعسكرية تقع ضمن مرمى أسلحة  الجيوش العربية. 

دفع هذا الوضع الجغرايف باملخططني العسكريني إىل التوصل إىل استنتاج مفاده أن إرسائيل ال تستطيع 

خوض حرب عىل أراضيها. وهذا التفكري هو الذي خلق املفهوم الذي ينادي بنقل الحرب إىل األرايض العربية، 

مهام يكن األمر. ومن هنا أتت حربا ١٩٥٦ و١٩٦٧ يف سياق استباقي. ويف السياق ذاته، جاءت حرب العام 

١٩٧٨ عىل لبنان، ثم اجتياحه يف العام  ١٩٨٢. 

تغيرياً جذرياً. فقد  ـ اإلرسائييل  العريب  للرصاع  اإلقليمي  الوضع  نتائج عدوان حزيران ١٩٦٧  لقد غريت 

العربية، حيث سيطرت عىل سيناء وقطاع غزة  متكنت إرسائيل من احتالل مساحات شاسعة من األرايض 

من مرص، والضفة الغربية من األردن، ومرتفعات الجوالن من سورية، األمر الذي وفر لها عمقا إسرتاتيجيا، 

كام أن الحدود الجديدة شكلت مواقع طبيعية أو طوبوغرافية عسكرية مهمة، كقناة السويس ونهر األردن 

واملناطق الجبلية يف الضفة والجوالن. 

عزلهــا  هــو  حزيــران  عــدوان  يف  املحتلــة  األرايض  مــن  إرسائيــل  حققتــه  إنجــاز  أهــم  ولعــل   

ــة رئيســية. ففــي حــرب ترشيــن األول  ١٩٧٣،  ــار يف حــرب تقليدي وإبعادهــا عــن خطــر التقهقــر واالنهي

وّفــر العمــق اإلســرتاتيجي والدفاعــي، اللــذان أتاحهــام احتــالل ســيناء ومرتفعــات الجــوالن، مجــاال 

ــي ــي ُمن ــة والنكســة الت ــن املباغت ــا م ــىل نحــو م ــيل يك يســتيقظ ع ــش اإلرسائي ــن للجي ــن الزم ــزاً م وحّي
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بها. 

عىل الرغم من ذلك، فإن حرب أكتوبر ١٩٧٣ ذاتها قد أثبتت يف الوقت نفسه أن نظرية العمق االسرتاتيجي 

غري قادرة عىل حامية إرسائيل. ُيضاف إىل ذلك، تطور آخر جاء يف االتجاه نفسه، هو أن الحرب يف عرص 

الصواريخ مل تعد تستند إىل مبدأ العمق الجغرايف. وعىل هذا األساس، تحركت إرسائيل باتجاه مبادلة األرايض 

مبعاهدات سياسية (مرص واألردن) وتفاهامت غري رسمية (لبنان قبل حرب متوز ٢٠٠٦)، يرافقها ضامنات 

أمنية كاملراقبة الدولية واملناطق املنزوعة السالح ومحطات اإلنذار املبكر والتنسيق األمني الثنايئ...الخ. ويف 

األخري، فإن إرسائيل ملزمة، إن أرادت السالم مع العرب، أن تنسحب من سائر األرايض العربية املحتلة، عىل 

النحو الذي أكدته قرارات الرشعية الدولية.١٤ 

وأثبتت التجارب أن إرسائيل ال متتلك رداً ناجعاً إزاء تهديد الصواريخ عىل اختالف أنواعها. وعىل الرغم 

اعرتاض  عىل  املبدأ،  حيث  من  قادرة،  لديها  املوجودة  و«باتريوت»  «حيتس»  صواريخ  بطاريات  أن  من 

الصواريخ الباليستية، إّال أنها ال ُتلبي الغرض إذا ما ُأطلقت الصواريخ صوب العمق املدين والعسكري يف 

إرسائيل برشقات مكثفة وبكميات كبرية. 

حتى  رد،  أي  حيالها  متتلك  ال  إرسائيل  فإن  الصاروخية،  والقذائف  املدى  قصرية  للصواريخ  بالنسبة  أما 

املرحلة الراهنة. 

وإضافة إىل الجبهة اللبنانية، تتحسب إرسائيل ملا قد يكون بحوزة سورية من قدرة صاروخية. وقبل حرب 

ـ أرض ومبدى يصل إىل سبعني كيلومرتاً. وقام  أكتوبر، حصلت سورية عىل صواريخ «فروچ  Frog» أرض 

السوريون بإطالق هذه الصورايخ التي ُصممت لالستخدام التكتييك يف ميدان املعركة ـ أثناء حرب ١٩٧٣ ـ 

عىل أهداف داخل العمق اإلرسائييل. وعقب الحرب، قام السوريون برشاء نحو مائتي صاروخ «سكود ـ يب» 

ومبدى يبلغ ٢٨٠ كيلومرتاً من االتحاد السوفييتي. وقد وفرَت هذه الصواريخ لسورية ـ وللمرة األوىل ـ القدرة 

عىل رضب األهداف املدنية يف داخل العمق اإلرسائييل. وبعد انتهاء حرب ١٩٨٢، وكجزء من الجهود لتحقيق 

التوازن االسرتاتيجي مع إرسائيل، قام السوريون برشاء صواريخ «اس اس ـ ٢١»  أرض ـ أرض، وهي عبارة عن 

صواريخ تكتيكية متطورة يبلغ مداها مثانني كيلومرتاً تقريباً. 
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: الحرب االستباقية( preemptive strike)  والحروب والوقائية (preventive war)  ونقل الحرب  ثانياً 

إىل أرض العدو.

رأى مخططو األمن اإلرسائييل أن من شأن أية حرب شاملة أن تهدد وجود الدولة، وهو ما دفعهم إىل 

تجنب أي حرب من هذا النوع، وبلورة مفهوم نقل املعركة باستمرار إىل أرض العدو، إليجاد عمق إسرتاتيجي 

مصطنع. 

االعتامد عىل مبدأ الحرب الوقائية أو االستباقية  ونقل الحرب إىل أرض العدو، يتضمن مرونة وديناميكية 

تجعله يناسب أكرث املواقف اإلسرتاتيجية التي قد تواجه إرسائيل. إسرتاتيجية الحرب االستباقية، هي صفة 

اتسمت بها معظم الحروب التي شنتها إرسائيل ضد الدول العربية، وتشكل أحد أمناط التعبري عن مصداقية 

الردع. 

يكشف تحليل املبدأ أعاله أنه يتكون مام ييل :

العملياتية األوىل واملبادرة  الخطوة  اتخاذ  النظرية بشكلها األوّيل تقوم عىل الرضبة األوىل، أي  أوال: إن 

 بالهجوم واملفاجأة من أجل تحطيم قوات العدو العسكرية واحتالل أراضيه وحجب املبادرة عنه واختيار 

أي  االستباقية،  الحرب  نظرية  األوىل  الرضبة  إىل  تضاف  ثانيا:  للهجوم.  املناسب  واألسلوب  والزمان  املكان 

استباق التحركات العربية والقيام برضب الحشود العربية قبل أن تتحرك أو تتخذ املواقع التي ميكن لها أن 

تنطلق منها نحو إرسائيل. ويشري الخبري العسكري (يرسائيل طال) يف هذا السياق عىل أنه «عىل إرسائيل 

القيام بهجوم استباقي يف حال متركز حشود عربية عدائية عىل الحدود اإلرسائيلية. أي افرتاض رضورة الهجوم 

اإلرسائييل يف حال انتشار القوات العربية بشكل عدايئ».١٥ 

ألون  يغآل  فلسفها  نظرية  وهي  االستباقي»  املضاد  «الهجوم  نظرية  االستباقية  الحرب  وتشمل  ثالثا: 

إرسائيلية  عملياتية  مبادرة  «أنها  ييل  كام  عرّفها  وقد   ١٩٥٦ حرب  لدروس  نتيجة  الستينيات  منتصف  يف 

وقت  يف  العدو،  عند  حيوي  أمني  شأن  ذات  مواقع  احتالل  وتستهدف  العدائية  الحشود  ضد  تتخذ 

العسكري  الباحث  أدخل  وقد  هجومه».  بتنفيذ  عمليا  قيامه  قبل  لكن  قواته  بحشد  العدو  فيه  يقوم 

اإلرسائيلية  القوات  بها  تقوم  مبادرة  بأنها  عرّفها  حيث  النظرية،  عىل  آخر  ُبعداً  لوتفاك  ادوارد  الصهيوين 

التي تحدث عنها  الحشد  التنفيذ، وهي ال تختلف كثريا عن مرحلة  العريب مرحلة  الهجوم  عندما  يدخل 

األسايس  والفارق  وقائية.  حربا  تصبح  بحيث  االستباقية  للحرب  أخرى  صياغة  إضافة  وميكن  رابعا:  آلون. 

بل فحسب  الفعيل  التحرك  ليس  تشمل  الوقاية  بينام  عدايئ،  عريب  تحرك  وجود  يفرتض  االستباق  أن 
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 النوايا أيضا. وتستهدف الحرب الوقائية القوى العربية ومنع قيام أي وضع أمني سلبي بالنسبة إلرسائيل. 

ثالثاً: مبدأ الحدود اآلمنة 

 تكمن األهمية االسرتاتيجية  للحدود اآلمنة يف أنها متكن من الدفاع عن الدولة دون اللجوء إىل «الحرب 

الوقائية». ومبعنى آخر، فإن فكرة  الحدود اآلمنة  أتاحت إمكانية التخيل عن اسرتاتيجية الرضبة الهجومية 

العسكري  (املحرر  شيف  زئيف  وصف  وقد  العدو».  أرض  إىل  الحرب  «رضورة  نقل  مبدأ  وبالتايل  األوىل، 

الهزمية  بإنزال  فيه  لنفسها  إرسائيل  تسمح  وضع  بأنه   ،١٩٦٧ بعد حرب  إرسائيل  وضع  هآرتس)  لصحيفة 

العسكرية بالجيوش العربية داخل األرايض املحتلة،  لذلك فإن املبدأ الداعي إىل نقل الحرب إىل أرايض العدو 

مل يعد ملزما بالنسبة للجيش اإلرسائييل. وأيضاً، مبدأ الحدود اآلمنة يعني الحدود السياسية التي تعتمد عىل  

َتحُوُل  التي  الضيقة  واملمرات  والصحراوية  والجبلية  املائية  كالحواجز  طبيعية  حواجز  وعىل  عمق جغرايف 

دون تقدم القوات الربية اآللية. إذ أنها تؤمن، من ناحية، إمكانية اتخاذ ترتيبات تحذيرية مسبقة ناجعة 

 ضد اقرتاب مقاتالت معادية، وتستغل من الناحية الثانية إلنشاء قواعد مريحة لهجوم معاكس. إن حدود 

إرسائيل السياسية يجب أن تكون حدوًدا آمنة من الناحية االسرتاتيجية، أي يجب أن تكون قامئة  عىل أساس 

طوبوغرايف سليم يتكون من عوائق طبيعية قادرة عىل مقاومة  جيش بري حديث. وبصورة أوضح يجب أن 

يكون للبالد عمق اسرتاتيجي يوفر لها الرد املناسب عىل أي خرق ميكن أن ُيشّكل أمرًا واقعا حربيا بواسطة  

جيوش أو طائرات أو صواريخ معادية، كام يجب أن يوفر لها نظاما بالغ الرقي لإلنذار املبكر ضد اقرتاب 

الطائرات املعادية.١٦ وهكذا، ُتّربر إرسائيل حاجتها إىل األرايض العربية التي احتلتها ليك ُتشّكل لها حدودها 

اآلمنة لفرتة من الزمن رافضة العودة إىل خطوط الهدنة من العام ١٩٤٩، ومن ثم االحتفاظ باألرايض العربية 

املحتلة  العام ١٩٦٧.

رابعاً : نظرية الردع

  تبنت إرسائيل هذه النظرية يف إطار عقيدتها األمنية، بهدف التقليل من احتامالت اندالع الحرب بينها 

وبني العرب، ودفعهم إىل التسليم بها كأمر واقع، عن طريق إقناعهم بأن أية مجابهة معها ستكون باهظة 

الثمن. 
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لقد متحور الردع العام اإلرسائييل حول مفهوم إظهار امتالك القوة الفائقة. فقد ظلت إرسائيل ُترّدد عبارة 

أن بإمكان العرب اختيار وقت الحرب، بينام «نحن الذين نقرر مجالها ونطاقها»، وتريد بذلك توصيل رسالة 

إىل الدول العربية بأن ال تبادر إىل الحرب، ألن إرسائيل سُتلحق بها هزمية يفوق مثنها أي فوائد قد تجنيها 

من الذهاب إىل املعركة. 

بهذا، تقوم إسرتاتيجية الردع اإلرسائييل عىل فكرة ردع العرب من أن يشنوا حرًبا ضدها، ومنع الحروب 

غري الرضورية واُملّرضة عىل جميع األصعدة، حتى عندما يكون هنالك احتامل كبري لنرص عسكري. ولكن إذا 

نشبت الحرب فيجب حسمها عسكرياً ورسيعاً، وذلك لتعزيز هيبة الردع واالمتناع عن حرب استنزاف وتقليل 

الخسائر البرشية.  أضف إىل ذلك، إسرتاتيجية الردع تقوم عىل منع توازن قوى مع دول الرشق األوسط.

وال يعتمد واقع الردع العسكري للجيش اإلرسائييل  فقط عىل الحسم العسكري، إمنا كذلك عىل عمليات 

عسكرية  تتموضع يف إطار اإلسرتاتيجية الدفاعية يف حالة االقتتال. عىل سبيل املثال: توجيه رضبات موجعة، 

عمليات كوماندو، عمليات خاصة يف عمق أرايض العدو. هذه جميعها من شأنها إحباط معنويات العدو 

وتقوية قوة الردع.  

يف سياق اإلسرتاتيجية الردعية إلرسائيل، هناك جدل دائم حول درجة الردع املطلوبة والصحيحة، أي مدى 

الردع اُملفَعل أو تضخيم مبدأ الردع. نجاعة قوة الردع هي نسبية حيث يجب تناسب قوة الردع مع مدى 

وقوة التهديد، مبعنى أن ال تتعدى قوة ردعها التهديد الذي يواجهها. 

إن املبالغة بالوسائل والخطوات الرادعة تزيد من شعور املذلة عند العدو وُتِربز انحطاطه العسكري إال 

أنها قد تطور شعور الرغبة باالنتقام. هذه املشاعر تستفزه وتجعله يتعلم درسا وان يسعى ملضاعفة قدراته 

العسكرية. إضافة إىل ذلك فإن العدو يتعلم ويتعرّف بشكل واضح عىل الطرق والوسائل املستعملة ضده، 

والناجح يف  والقوي  الجيد  الردع  أن  أي  تطوير وسائل مضادة.  قادرا عىل  يكون  الخربة وعندها  فيكتسب 

الوقت الحارض من شأنه أن يتسّبب يف تقوية العدو وتعزيز عزميته ما يؤدي إىل إضعاف الردع يف املستقبل. 

الفكرة السائدة واملسيطرة عىل الردع اإلرسائييل هي الحفاظ عىل الردع بأعىل مستوياته خوفاً من أنه إذا 

أظهرت إرسائيل ضعًفا أو تراخياً معينا عندها قد ُيرسع الطرف اآلخر بتقوية ذاته، ومن املمكن أن ُيجرب 

حظه يف الهجوم عليها.

مــن بــني املفاهيــم املهمــة يف نظريــة األمــن اإلرسائيليــة أن عــىل إرسائيــل أن تندمــج قــدر املســتطاع 
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يف العــامل واملنطقــة سياســيا، اقتصاديــا وعســكريا حتــى ال تكــون معزولــة، ومدركــة بــأن أمــام العــامل العــريب 

إمكانــات تحالــف دوليــة واســعة، خاصــة يف دول العــامل اإلســالمي ودول أفريقيــا وآســيا. وأن قــوة ردعهــا 

تعتمــد يف فــرتات مختلفــة عــىل مشــاركة الــدول الغربيــة خاصــة الواليــات املتحــدة، باألســاس يف مجــاالت 

الدعــم الســيايس، وتقديــم مســاعدة اقتصاديــة وتزويدهــا بالتقنيــات والعتــاد العســكري. هــذا يعنــي، أن 

ــد الدعــم  ــد االشــرتاك الفعــيل بالحــرب إمنــا عــىل صعي ــس عــىل صعي ــة لي ــدول الحليف ــامد عــىل ال االعت

العســكري واملــايل واملعنــوي وفــرض عقوبــات عــىل العــدو. 

وتركزت فكرة الردع اإلرسائييل حول آلية وضع الخطوط الحمراء الواضحة، التي إذا تم اجتيازها فإن ذلك 

سيولد رداً عسكرياً صارماً. وميكننا تلخيص هذه الخطوط مبا ييل:

أوًال: التهديد العسكري  

وذلك يف حالة حشد وتأهب عسكري لدى الدول العربية، يجب عىل الجيش اإلرسائييل أن يكون مستعدا 

وقادرا للتجنيد الفوري وإلنزال رضبة استباقية يف حالة أن العدو ال يسحب قواته فورا. وهنا الردع يقوم عىل 

إعطاء رشعية ملبدأ الحرب االستباقية وبدعم دويل، من منطلق بأنه مسموح أن تخاطر بحرب من أجل الدفاع 
عن الحياة والوجود والحرية.١٧

ثانياً: استنزاف عسكري 

ستتعرض كل إسرتاتيجية استنزاف يتبناها العرب إىل ردود فعل صارمة من قبل الجيش اإلرسائييل مبا فيها 

من عمليات ورضبات عسكرية وحتى حرب. إذ ترفض إرسائيل التواجد يف حرب استنزافية ملنع تقويض الروح 

الوطنية، وزعزعة املعنويات واملزاج العام، وإضعاف هيبة ردعها العسكري.

الحيوية  اإلسرتاتيجية  األهداف  كل  فإن  مسبقة،  شن حرب  يف  ترتدد  ال  إرسائيل  فإّن  الحالة،  هذه  ويف 

ومن بينها املناطق السكنية يف أنحاء الدول العربية ستكون مبتناول الذراع الجوي، والذي ُيعترب ذراع الردع 
اإلسرتاتيجي األسايس إلرسائيل.١٨

ثالثاً: حرب شاملة 

 يف حالــة احتــامل حــدوث حــرب شــاملة ضــد إرسائيــل، والتــي قــد تســبب إصابــات جامعيــة،
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وتهدد كيان الدولة، ستكون مستعدة للتصدي وبقوة وبجميع الوسائل املتاحة لها. 

رابعاً: ضامن املمرات املائية الحيوية

ومن هنا، جاءت السيطرة عىل ميناء إيالت. إذ أن إرسائيل تعلن دامئًا أن أي إغالق ألحد ممراتها البحرية 

سيكون سبباً الندالع الحرب.

تحوالت يف املفاهيم اإلسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية• 

اندالع حرب نظامية،  النابعة من إمكانية  التهديدات  العسكرية عىل خلفية  ُبنيت اإلسرتاتيجية األمنية 

بني إرسائيل وبعض دول املنطقة، وهو ما حصل يف حرب ١٩٤٨، ويف الحروب التالية ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣.  

وكانت حرب ١٩٨٢ (حرب اجتياح لبنان)، فقط، خارج نطاق هذه املعادلة، كون إرسائيل شنتها ضد قوى غري 

نظامية (فلسطينية) عىل أرض لبنانية.

مراجعة  عىل  إرسائيل  تحمل  مل  جميعها  الحروب  هذه  أن  هي  األساسية  الفرضية  السياق،  هذا  ويف 

إسرتاتيجيتها العسكرية التقليدية، مع أنها ظلت تحملها عىل تطوير قواها وترسانتها العسكرية. وعىل الرغم 

من أن النظرية األمنية اإلرسائيلية شهدت عدداً من التحوالت الكربى بعد  العام ١٩٤٨، بيد أن أياً من هذه 

التحوالت أو املنعطفات مل يرق إىل مستوى إعادة إنتاج النظرية، ومل ميثل خروجا عن مرتكزاتها األساسية. 

ألن هناك مركبات وثوابت أمنية لدى إرسائيل، تقوم عىل االعتامد عىل إدراك دقيق إلمكانيات الدول العربية 

املواجهة لها، وأهمها: العامل البرشي، التفوق السكاين العددي، القاعدة االقتصادية للدول العربية واتساع 

الرقعة الجغرافية والسياسية لهذه البلدان، ماّم يّوفر لها عمقاً اسرتاتيجياً وهامش مناورة واسًعا يف األعامل 

القتالية، دفاعية كانت أم هجومية، مام ميّدها بالقدرة عىل تحمل حرب طويلة األمد، ال تستطيع إرسائيل 

تحمّلها بسبب امكانياتها البرشية واالقتصادية والجغرافية املحدودة. 

ولذلــك فــإن إرسائيــل، ونظــراً لوضعهــا الجغــرايف ـ الســيايس، ولكونهــا داخــل رقعــة إقليميــة 

اســرتاتيجيتها  صاغــت  فإنهــا  املبارشيــن،  أعدائهــا  مــع  الحــدودي  لتامســها  وجودهــا  يف  مهــددة 

العســكرية عــىل أســاس الحــرص عــىل كســب النــرص يف كل معركــة أو حــرب مــع العــرب، ونقــل 

ــد ــي تهدي ــرب تعن ــة أو ح ــدة يف معرك ــرة واح ــل مل ــة إرسائي ــدو. ألن هزمي ــق ارض الع ــرب إىل عم الح
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وجودها القومي. 

ومن منظور آخر، هذه االعتبارات املسبقة التي تحكم صياغة  نظرية األمن اإلرسائييل وما زالت تفرض 

ذاتها عىل تطور إسرتاتيجيتها العسكرية وتؤرق تفكري قادة إرسائيل ومخططي سياستها، احتاجت إىل مراجعة 

مستمرة رهن التطورات الداخلية واإلقليمية والعاملية التي تجري ضمن الظروف التاريخية املعينة، وخاصًة 

الحروب املتتالية التي خاضتها. ومن هنا فإن نطاق بحث املتغريات والتحوالت يف نظرية األمن اإلرسائييل يتم 

وفق مفاصل الحرب التي خاضتها إرسائيل ضد العرب. أضف إىل ذلك، أن األمن اإلرسائييل؛ وأي أمن آخر؛ 

ا يوضع مرة واحدة. مفهوم متغري وليس نصٍّ

املرحلة األوىل ١٩٤٨ – ١٩٦٧ :  انطلقت إرسائيل بعد الحرب اإلرسائيلية ـ العربية  األوىل العام ١٩٤٨ 

من منطلقني أساسيني يف تحديد عقيدتها العسكرية: األول هو غياب الحدود التي ميكن الدفاع عنها نظرًا 

لفقدانها العمق الجغرايف. والثاين «التفوق الكمي للعرب» عليها . نتج عن ذلك  رفض املؤسسة العسكرية 

الرضبة  استيعاب  القائم عىل  القتايل  املبدأ  وبالتايل  البحت،  الدفاع  تقوم عىل  إسرتاتيجية  تبني  اإلرسائيلية 

األوىل والقيام بالهجوم املضاد، وتبنت باملقابل إسرتاتيجية هجومية تقوم عىل رضورة نقل الحرب إىل «أرايض 

العدو».١٩ وقد وجدت يف هذه اإلسرتاتيجية  الحل املناسب ملأزق وضعها الجيو ـ سيايس. 

فبعد حرب ١٩٤٨ بدأ اهتامم إرسائيل يف بناء قوات مسلحة قادرة عىل شن الحرب الخاطفة ضد الدول 

الحرب. وتبنت يف  أهداف  لخدمة  املحتلة، وجندت جميع مؤسساتها  باألرض  والتمسك  املجاورة،  العربية 

اسرتاتيجيتها العسكرية عقيدة عسكرية قامئة عىل ذريعة الحرب، أي تحويل أي عمل أو نشاط عسكري 

عريب إىل ذريعة حرب واعتباره خرقاً لحالة قامئة، وبالتايل ُيسمح لها بشن هجامت وقائية ورضبات مسبقة 

تتحول إىل نقل الحرب إىل ارض العدو. 

الناتج عن  املأزق  احتياطي كبري ملواجهة  االرتكاز عىل جيش  ولتنفيذ هذه االسرتاتيجية كان ال بد من 

التفوق الكمي العريب.

تتبنــى نظريــة  العســكرية اإلرسائيليــة  العقيــدة  بقيــت  التــي ســبقت حــرب ١٩٥٦  الفــرتة   يف 

ــرتكت  ــام اش ــة». وحين ــرب الوقائي ــاس لـــ «الح ــتباقية كأس ــادة االس ــة املض ــرتاتيجي والرضب ــق االس العم

إرسائيــل بعدوانهــا مــع بريطانيــا وفرنســا العــام ١٩٥٦ عــىل مــرص، ُســميت حربهــا بأنهــا هجــوم 

مضــاد إلحبــاط هجــوم متوقــع، متذرعــة بســامح مــرص للفدائيــني الفلســطينيني بالعمــل يف قطــاع
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غزة، وإغالق خليج العقبة يف وجه السفن اإلرسائيلية.٢٠

بعد انتهاء حرب ١٩٥٦، كانت أهم العرب التي استخلصتها القيادة اإلرسائيلية حول ُبنية الجيش ما ييل: 

صحة مبدأ الهجوم الوقايئ. وصحة مبدأ نقل الحرب إىل ارض العدو بشكل حاسم ورسيع، والتفوق الجوي هو 

الرشط االول لكسب حرب حديثة، وانتقال الدور األسايس يف القوات الربية من وحدات املشاة إىل وحدات 

وتشكيالت الدبابات، وتطوير قدرات القوات البحرية للقيام بدور هجومي ضد البحرية العربية وموانئها. 

متكنت  التي   ١٩٦٧ حزيران  يف  الثالثة  الحرب  لخوض  استعداداً  الجيش  بناء  تّم  املعطيات  هذه  ومبوجب 

احتاللها يف  تم  التي  املساحة  بأربعة أضعاف  ُتقّدر  العربية  األرايض  احتالل مساحة من  فيها من  إرسائيل 

حرب ١٩٤٨، مام وفر للجيش اإلرسائييل القدرة عىل املناورة العملياتية ـ االسرتاتيجية الربية والجوية والعمق 

االسرتاتيجي، وأسندت خطوطه القتالية الجديدة إىل حواجز طبيعية. 

 ظلّت إرسائيل يف هذه املرحلة تتبنى أسلوب «الحرب االستباقية» أو «الرضبة األوىل» كذريعة للحرب، 

تنظيام  قواتها  العسكري ويف تطوير  استعدادها  كبرياً يف مجال  أيضا تطوراً  املرحلة  حيث شهدت يف هذه 

وتسليحاً. وتبلورت عقيدتها العسكرية لتأخذ أبعادا جديدة، ومتسكاً أكرث من ذي قبل بعقيدة الرضبة األوىل 

املعتمدة عىل «ذريعة الحرب». حيث وضعت يف اعتبارها حتمية الحرب مع العرب، وكسب هذه الحرب، 

األخذ  الثمن. ويجب عىل إرسائيل  وباهظة  أية مجابهة ستكون خارسة  أن  يدركون  بجعلهم  العرب  وردع 

بعني االعتبار أنها ستحارب عىل أكرث من جبهة يف آن واحد، وان عليها يف هذه الحالة أن تتبع أسلوب القتال 

مع العرب، وأسلوب العمل عىل الخطوط الداخلية مع مواجهة الخصم العريب الذي يقاتل عىل الخطوط 

الخارجية. واملناورة عىل الخطوط الخارجية هي حركة عدة قوى تهاجم عىل اتجاهات متالقية ضد خصم 

واحد يقع يف نقطة التالقي. أّما املناورة عىل الخطوط الداخلية فهي حركة هذا الخصم ضد هذه القوى، وهذا 

األسلوب طبقته إرسائيل يف كافة حروبها السابقة مع العرب.

مســاعدة عســكرية  عــىل  القتاليــة  أعاملهــا  تعتمــد يف  أال  إرسائيــل  قــررت  املرحلــة  هــذه  ويف 

مبــارشة مــن دول خارجيــة كــام حــدث يف العــدوان الثــاين عــىل مــرص العــام ١٩٥٦، ولكــن مــع 

ــح لهــذا التدخــل أن يأخــذ مــداه ومجــراه إذا تطلــب  ــة كــربى يتي ــا الخاصــة مــع دول االحتفــاظ بعالقته

املوقــف العســكري ذلــك، كانتقــال املبــادأة اإلســرتاتيجية إىل يــد خصومهــا العــرب قبــل أو أثنــاء
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األعامل القتالية. 

 إال أن تبني هذه االسرتاتيجيات مل يحل متاما معضلة الوقت التي تستغرقها عملية تعبئة قوات االحتياط 

وأمكن وضع حلول جزئية باالعتامد عىل وسائل تقنية مثل: االعتامد عىل نظام استخبارات متقدم يستطيع 

إعطاء إنذار يتيح االستعداد املسبق، وبتطوير النظام الدفاعي اإلقليمي ليكون قادرا عىل امتصاص الرضبة 

املستعمرات  إعداد  عىل  املرحلة  تلك  يف  إرسائيل  عملت  فقد  لذلك  اإلنذار.  وصول  تأخر  حال  يف  األوىل 

الحدودية إعدادا تاما ودامئا للقتال سواء من حيث توفري الطاقة البرشية ووسائل القتال والتحصينات أو من 

حيث استغالل الحد األقىص من الطاقة البرشية والتكنولوجية واللوجستية املتوفرة يف منطقه معينة؛ ُيضاف 

إىل ذلك تزويد هذه املستعمرات بكافة الرتتيبات األمنية ووسائل املراقبة لتعزيز العمق االسرتاتيجي للدفاع 

اإلقليمي.٢١ 

وبرزت يف هذه املرحلة جدلية العالقة بني هشاشة العمق االسرتاتيجي وتبني إسرتاتيجية الرضبة املضادة 

االستباقية، حيث أن العمق االسرتاتيجي هو عامل ال يكفي معه تحايش التهديدات األمنية  بالدفاع فقط، 

بل نقل التهديدات إىل أرايض العدو. وليس القصد هو شن الحرب الوقائية بل استباق العدو بشن هجوم 

عليه عندما تؤكد الدالئل انه ينوي شن الهجوم، وفقط عن طريق العمل الهجومي ميكن كسب ما ال يستطاع 
كسبه عن طريق استغالل رقعة ما من أرايض العدو، وهذا يعني توسيع العمق االسرتاتيجي.٢٢

ويف هذه املرحلة أيًضا، تبنى مويش ديان (رئيس هيئة األركان يف حينه) ويغال آلون إسرتاتيجية الردع التي 

ُتعّد تطويرا للمعادلة الهجومية اإلرسائيلية. فحسب رأي ديان، أن تلك اإلسرتاتيجية تستند إىل قوة إرسائيل 

التقليدية، ونجاحها مرهون برشطني: األول هو القدرة الفعلية، والثاين تصور العرب لهذه القدرة. ولكن هذه 

األسس التي استندت إليها مصداقية الردع تبدو واهية منذ البداية، مام اضطر إرسائيل إىل توفري بديل يف 

حال فشل الردع. وصاغ  اسحق رابني هذا البديل مبا ييل: «يف حال عدم صمود قوة الردع سيتم النظر يف قوة 

الحسم التي يتمتع بها الجيش اإلرسائييل».٢٣ ومل تحل هذه الصيغة املشكلة العملياتية املتعلقة بتشخيص 

فشل الردع. وقد وفرت الحل الجزيئ لهذه املشكلة مجموعة من ذرائع الحرب، ومنها أن املساس مبصالح 

إرسائيل الحيوية يف غري أوقات الحرب يدخل ضمن ذرائع حرب محتملة.

مــن انتهــت  قــد   ١٩٦٧ العــام  بدايــة  يف  إرسائيــل  كانــت   :(١٩٧٣  –  ١٩٦٧) الثانيــة  املرحلــة 
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اســتعداداتها العســكرية، وباتــت تنتظــر الفرصــة للهجــوم، وعشــية يــوم ٥ حزيــران ١٩٦٧ كانــت القــوات 

ــت  ــران ١٩٦٧ هاجم ــي ٥ حزي ــرب. فف ــداف الح ــذ أه ــن تنفي ــا م ــام ميكنه ــت حج ــد بلغ ــة ق اإلرسائيلي

ــة االنســحاب مــن  ــل كال مــن مــرص وســورية واألردن، متذرعــة بطلــب مــرص مــن القــوات الدولي إرسائي
املناطــق املتواجــدة فيهــا يف ســيناء وغــزة.٢٤

لقد وضعت إرسائيل هدفها االسرتاتيجي يف الهجوم ضمن إمكانية تعبئة وحشد كامل لقواتها العسكرية 

لخوض العمليات، والبدء بالرضبة األوىل، التي حققها يف هذه الحرب سالح  الجو، ضمن مبدأ «السيطرة 

يف الجو قبل السيطرة عىل األرض».  وقد استغرقت الرضبة األوىل حوايل ثالث ساعات وكانت موجهة ضد 

القوات الجوية املرصية، وخالل اليوم االول للحرب حققت إرسائيل السيطرة الجوية فوق مرسح العمليات 

بعد أن هاجمت سبعة وعرشين مطاراً مرصياً وسوريا وأردنيا، ودمرّت اغلب الطائرات املقاتلة الرابضة فيها. 

وبهذه الطريقة استطاعت إرسائيل تأمني سيطرتها الجوية بإحكام، وركزت جهودها بعد ذلك لدعم اعامل 

القوات الربية. 

نستنتج من هذه الحرب أن إرسائيل قفزت من العمل عىل مستوى األلوية يف حرب ١٩٥٦ إىل العمل 

عىل مستوى التشكيالت العملياتية «مجموعة أو فرقة». وهذا التشكيل العمليايت ُيعادل قوة جيش ميداين 

يف الجيوش األخرى. وهذا يعني تقدماً يف مستوى القيادة امليدانية والشؤون اإلدارية القادرة عىل تزويد هذا 

العدد من الجنود مبا يلزمهم من ذخرية ومؤن وتقنيات فنية. وبهذا، برزت خالل هذه الحرب ثوابت أمنية 

جديدة، تقوم عىل رضورة االعتامد عىل تقنيات عسكرية عالية ومهارات وخربات يف مجال إدارة املعارك، 

وبالتايل االعتامد عىل حليف خارجي، أي الواليات املتحدة التي زودت إرسائيل بأحدث األنظمة اللوجستية 

املؤلفة من أجهزة الكرتونية وعقول الكرتونية، باإلضافة إىل جهاز حديث لقيادة األركان ال يتوفر إال للقيادات 
العسكرية يف الدول الكربى.٢٥

مبدأ  عىل  تقوم  دفاعية  اسرتاتيجية  إرسائيل  تبنت   ،١٩٦٧ حزيران  بعد حرب  املرحلة،  هذه  يف  وأيضاً، 

«الردع» و«الدفاع» عىل اعتبار أن حدودها الجديدة ستؤمن لها عمقاً اسرتاتيجيا ميكّنها من امتصاص الرضبة 

العربية األوىل، األمر الذي يتعارض مع مبدأ الحرب عىل ارض العدو. 

 تعتمــد فعاليــة الــردع اإلرسائيــيل عــىل مــدى تصديــق الخصــم للتهديــد، وعــىل القــدرة عــىل 

الــرضب واالنتقــام ووجــود اإلرادة لذلــك. مبعنــى آخــر، معنــى الــردع هــو انــه ال يكــون بكميــة أو 
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بنوع األسلحة، إمنا باالستعداد القائم ضد الهجوم املباغت.٢٦ 

بهذا، فإن مفهوم الردع اإلرسائييل ال يقوم عىل أساس االكتفاء بالطاقة الردعية التقليدية، بل عىل إدراك 

العدو للقوة القادرة عىل إفناء الخصم إن مل يرتدع. 

وترتبط إسرتاتيجية الردع مبفهوم «الدفاع»، عىل انه يعني خفض األرضار واملخاطر املتوقعة يف حال فشل 

الردع، وإنزال العقاب بالخصم. 

دفاعية  إسرتاتيجية  أنها  املرحلة عىل  اإلرسائيلية يف هذه  العسكرية  اإلسرتاتيجية  تلخيص  وهكذا ميكن 

تتبنى عقيدة عسكرية قامئة عىل امتصاص الرضبة العربية األوىل. وكان هذا التغيري يف االسرتاتيجية يقوم عىل 

اعتبار أن حدود إرسائيل الجديدة تؤمن لها عمقاً ميكنها من امتصاص الرضبة األوىل. وقد أكد يغال آلون عىل 

أن األمر الوحيد الذي تتبناه إرسائيل إىل جانب «مبدأ الحدود اآلمنة» هو: «وضعية دفاعية، متّكن الجيش 

الصغري من ّصد جيوش عربية غازية، إىل حني استدعاء االحتياط، مام يتيح الوقت الكايف للبدء بهجوم مضاد 

للقيام بحرب وقائية. وألسباب سياسية  أية خطة إرسائيلية  بالتحديد  العدوان»! كام عارض «آلون»  لدحر 

يجب عىل إرسائيل تجنب الرضبات الوقائية حتى يف وجود دالئل لهجوم عريب ضخم.٢٧ 

تحضرياتها  يف  إرسائيل  أعطت  العسكري،  تفوقها  عىل  وبناء  والدفاعية،  الردعية  اإلسرتاتيجية  عىل  بناء 

لحرب جديدة أهمية خاصة لتأمني السيطرة الجوية وتأهيل وحداتها املدرعة وامليكانيكية للعمل بالتعاون 

مع الطريان، ولتوجيه وتنفيذ رضبة رسيعة ومفاجئة ومركزّة ضد جريانها العرب، عندما يقرر هؤالء الحرب. 

ومرتفعات  سيناء  يف  التكتييك  العمق  ويف  األمامي  الّحد  عىل  القتال  جبهات  يف  جهودها  إرسائيل  فركزت 

الجوالن، وقامت ببناء وتشييد التحصينات وتحويلها إىل دفاعات محّصنة باألبراج يصعب اخرتاقها ومينع عنها 

الخطر من هجوم جارتني متمكنتني هام سورية ومرص(خط بار ليف عىل سبيل املثال عىل الضفة الرشقية 

لقناة السويس). 

تلك كانت أسس االسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية، واتجاهاتها يف هذه املرحلة لتحضري قواتها املسلحة 

للحرب بإيحاء ُمرّكز بأن الحرب لن تحدث، وإن حدثت فإنها ستنفذ بأسلوب «الحرب الصاعقة» وسيكون 

استغراقها لوقت قصري. 

النظريــات األمنيــة   الثالثــة  (١٩٧٣ ـ ١٩٧٧): لقــد أكــدت حــرب ١٩٧٣ فشــل معظــم  املرحلــة 

الناجمــة عــن حــرب ١٩٦٧.  وقــد أظهــرت هــذه الحــرب أن الــردع اإلرسائيــيل ال يحــول دون قيــام 
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العــرب بالحــرب مــن أجــل تحريــر األرايض املحتلــة . وقــد فشــل العمــق االســرتاتيجي يف إعطــاء إرسائيــل 

ــا أمــام  القــوات  ــة  عائقــا فعلي ــة . ومل تكــن الحــدود اآلمن ــا العســكرية  العربي ــذار املبكــر حــول النواي اإلن

العربيــة. ومــن هنــا فقــد عــادت إرسائيــل يف فرتة مــا بعــد ١٩٧٣ إىل تبنــي اســرتاتيجيتها الهجومية األساســية 

التــي تقــوم عــىل تحديــد او اختــالق ذرائــع الحــرب. وكشــفت حــرب ١٩٧٣ أن العمــق االســرتاتيجي مل يكــن 

حــال ملشــكلة  األمــن اإلرسائيــيل، وأثبتــت أن لتوفــر هــذا العمــق مثــٌن باهــٌظ، باإلضافــة إىل مزايــاه، ومهــّدت 

الطريــق أمــام نظــرة متوازنــة إىل فوائــد مبــدأ الحــدود اآلمنــة. ولــذا تخلــت إرسائيــل بعــد الحــرب عــن 

املفهــوم الســابق والقائــل بــأن الحــدود اآلمنــة هــي التــي تحــول دون اللجــوء إىل الحــرب الوقائيــة ، بــل 

أصبحــت اســرتاتيجيتها تقــوم عــىل عكــس هــذا االفــرتاض متامــا وهــو أن إرسائيــل لــن تتمكــن بــأي شــكل 

مــن األشــكال مــن االمتنــاع عــن تبنــي اســرتاتيجية  الحــرب الوقائيــة وتوجيــه الرضبــات املســبقة يف حــال 

تعرضهــا لتهديــد عــريب. 

وهكذا فلم تعد هناك عالقة  ما بني العمق االسرتاتيجي والحدود اآلمنة التي توصلت إليها إرسائيل يف 

حرب ١٩٦٧ وبني احتامل امتناعها عن القيام بالحرب الوقائية . وفرس الجرنال يرسائيل طال (رئيس القيادة  

الحرب  «أن  التايل:  النحو  اإلسرتاتيجية  عىل  إىل هذه  العودة  إىل  الداعية   األسباب  الربية)  للقوات  الجديدة  

الحديثة أثبتت أنه يف حني قد تكون املعادلة الكالسيكية التي صيغت بنسبة ٣ : ١ لصالح الطرف املهاجم 

صائبة عىل الصعيد التكتييك والعمليايت، فإن ذلك ليس رضوريا عىل الصعيد االسرتاتيجي، حيث يتوجب عىل 

الطرف املدافع التمتع بالتفوق العددي وليس العكس. ويتوصل طال إىل قناعة بأنه عىل إرسائيل، بصفتها 

أقلية، اعتامد مبدأ القيام بالرضبة األوىل واعتامد الحرب الهجومية  بدل الحرب الدفاعية».٢٨ وال يربط طال 

كثريا ما بني العمق االسرتاتيجي والحدود اآلمنة  وبني رضورة  اللجوء إىل الحرب الوقائية بحيث تصبح األخرية  

من املتطلبات اإلرسائيلية الحيوية. 

الفور،  عىل   ١٩٧٣ حرب  بعد   ١٩٦٧ العام  حتى  سادت  التي  العسكرية   العقيدة   إىل  إرسائيل  تعد  ومل 

من  رابني  قلل  وقد  األوىل.   الرضبة  العربية  امتصاص  عىل  قادرة  تزال  ال  بأنها  االعتقاد  يف  استمرت  ألنها 

توريد  وهو  آخر  أضاف رشطا  كام   ،١٩٦٧ العام  بحدود  تحتفظ  إرسائيل  أن  طاملا  الوقائية  الحرب  أهمية 

أسلحة إلرسائيل بشكل كاف من الواليات املتحدة إىل جانب املصادر اإلرسائيلية نفسها. وكان من الواضح 

أن إرسائيل تحاول أن تتفادى تعزيز صورتها العدوانية  يف العامل، وخاصة يف ظل العزلة  السياسية  التي كانت 

القدرة إىل  إشارة  أنهام  رابني عىل  بعد حرب ١٩٧٣. وميكن تفسري رشطي  الدويل  الصعيد  منها عىل  ُتعاين 
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عىل زعزعة  االستقرار يف املنطقة يف حال عدم متكنها من الحصول عىل السالح أو يف حال دفعها إىل أوضاع 

غري قادرة فيها عىل الدفاع عن نفسها سياسيا وجغرافيا.٢٩ 

كان االبتعاد الرئييس عن الفكر العسكري الذي سبق حرب ١٩٧٣ هو يف التصميم والعمل عىل تأسيس 

جيش أكرب، وبالرسعة املمكنة . وبعد الحرب قّدمت إرسائيل للواليات املتحدة قامئة  مشرتيات بهذا الخصوص. 

وكان هناك أكرث من سبب ملنحى التأكيد عىل الكمية هذا: االول ـ  توقعت إرسائيل أن يكون لدى العرب، 

يف الحرب املقبلة، جيوش أكرب وأكرث تطورا بسبب دعم الدول العربية الغنية، وكانت بحاجة  أيضا إىل التوازن 

ـ  أملت إرسائيل عن طريق إنشاء  الثاين  الدول.  الواليات املتحدة  بها تلك  التي تزود  مع األسلحة  الثقيلة 

قوة عسكرية  كبرية الحجم، أن تتوفر لها قدرة  شن هجوم مضاد عىل جبهتني يف وقت واحد. ولذلك رغبت 

الثالث ـ ساهمت قوة  الكربى.  القوى  العربية  قبل تدخل  الجيوش  يف تجميع قوة  عسكرية  كافية  لسحق 

الردع اإلرسائيلية  الضعيفة يف زيادة  احتامل املبادرة العسكرية  العربية . وكان التطبيق العمليايت لقوة  الردع 

املقلصة يف حاجة  إىل قوات أكرب للحفاظ عىل خطوط الحدود، باإلضافة  إىل الحاجة لوحدات إضافية يقظة، 

مام يتطلب جيشا أكرب. رابعاً ـ أرادت إرسائيل جيشا أكرب وقوة نريان أكثف لتجنب االنهيار يف حالة  مفاجأة 

أنها دولة صغرية يجب أن تخاف من مفاجأة إسرتاتيجية أكرث من خوفها من مفاجأة  اعتبار  جديدة عىل 

الحدود  العدو عند  إيقاف  عليها  أن  أي  كنتيجة لحرب ١٩٧٣،  اسرتاتيجيا محدودا  لديها عمقا  أخرى، ألن 

العسكرية   القوة   بل  العسكرية،  الكامنة   الطاقة  ليس  إذن  يهمها  ما  الحيوية.  مراكزها  الخارجية  وليس يف 

املتوفرة لالستخدام الفوري. خامساً ـ سلطت حرب ١٩٧٣ الضوء عىل قدرة  العرب عىل تجاهل القوة الجوية  

أو باألحرى  قدرتهم عىل عزل قوة النريان بواسطة دفاعات جوية  أرضية، وبالتايل ضامن تحقيق تفوق قوة 

النريان الربية العربية . سادساً ـ توقعت إرسائيل أن ترتفع نسبة الخسائر يف األسلحة واملعدات، وارتفاع معدل 

استهالك الذخائر يف أية  مواجهة  عسكرية  واسعة  قد تحدث مستقبال عام كانت عليه العام ١٩٧٣.

االسرتاتيجية العسكرية يف سنوات الثامنينيات• 

عطفــاً عــىل مــا ذكــر أعــاله، اســتمرت إرسائيــل بعــد حــرب العــام ١٩٧٣ يف االعتقــاد بأنهــا ال 

تــزال قــادرة عــىل امتصــاص الرضبــة العربيــة األوىل، إذ مل تكــن إرسائيــل قــادرة يف ذلــك الوقــت 

عــىل القيــام برضبــات اســتباقية. وقــد جــاء التأكيــد اإلرسائيــيل عــىل اإلســرتاتيجية الدفاعيــة مــع
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احتــامل قيامهــا باملبــادرة لعمليــات هجوميــة يف حــال الــرضورة. وملنــع تكــرار مــا حــدث يف األيــام األوىل 

ــت  ــالح تحقق ــة الس ــق منزوع ــة يف مناط ــات أمني ــراء ترتيب ــىل إج ــل ع ــذت بالعم ــرب ١٩٧٣، أخ ــن ح م

نتيجــة الحــرب، وباالعتــامد عــىل وســائل إنــذار مبكــر، وقامــت بتوســيع حجــم قواتهــا املســلحة يف فــرتة 

ــي  ــادة تبن ــىل إع ــة، وع ــلحة الدفاعي ــة األس ــىل أنظم ــدت ع ــار)، واعتم ــالق الن ــف إط ــرتة وق ــدوء (ف اله

الدفــاع اإلقليمــي الــذي يســتند إىل إنشــاء مســتوطنات محصنــة عــىل طــول وعمــق خطــوط وقــف إطــالق 

النــار مــع العــرب.٣٠ 

وقد متيزت هذه الفرتة بالتنسيق يف استخدام إسرتاتيجية دفاعية ـ هجومية، وبناء الجيش املتفوق الذي 

من واجبه إيقاف الجيوش العربية عىل الحدود الخارجية وليس يف مناطق إرسائيل الحيوية، وان تتوفر لهذا 

الجيش القدرة عىل شن هجوم مضاد عىل جبهتني يف آن واحد وسحق الجيوش العربية قبل تدخل الدول 

الكربى لوقف الحرب أو الهجوم. 

وللربهان عىل قدرة إرسائيل عىل امتصاص الرضبة األوىل، قامت بإنشاء تحصينات كثيفة يف الجوالن وغور 

األردن والحدود اللبنانية ويف النقب. وأدخلت تعديالت مهمة عىل التنظيم الدفاعي للوجود اإلرسائييل يف 

االستيطان  حركة  بني  ما  التنسيق  وزيادة  املستوطنات،  وزيادة  تقوية  ١٩٦٧، شملت  عام  املحتلة  األرايض 

الطرق  عىل  املستوطنات  هذه  نظام  وشيد  أماميا،  دفاعياً  موقعاً  مستوطنة  كل  واعتبار  الجيش،  وقيادة 

املحتملة للهجوم العريب. 

وميكن القول إن سياسة بناء املستوطنات عىل طول الحدود القامئة مع الدول العربية، تحقق إلرسائيل 

العمق االسرتاتيجي الذي يتيح لها الوقت الكايف لدعوة االحتياط وجعل إرسائيل قادرة عىل مواجهة العرب. 

أوال، فوق األرض املحتلة العام ١٩٦٧، وثانياً، نقلها إىل عمق األرض العربية، وتحقيق حامية املناطق الحيوية 

اإلرسائيلية واملتواجدة يف املناطق الساحلية. 

إن القواعد التي سبق ذكرها هي مكونات جوهرية يف البناء العام للعقيدة العسكرية اإلرسائيلية، التي 

تعتمد عىل مفهومني رئيسني مرتابطني هام: «الردع» و«الحسم». ويفرس الجرنال يرسائيل طال ابرز املنظرين 

العسكريني اإلرسائيليني، هذين املفهومني بقوله: «يجب عىل الجيش اإلرسائييل أن يحتفظ بقدرته عىل الردع، 

وإذا مل يكن الردع كافياً فإن عليه أن يحسمه عسكرياً». وأكد، طال عىل رضورة احتفاظ إرسائيل بتفوقها 

النوعي ملواجهة الكم العريب والعمق االسرتاتيجي من جهة أخرى، مؤكداً عىل التمسك بإسرتاتيجية الرضبة 

األوىل بهدف نقل املعركة يف أرسع وقت إىل عمق العدو.٣١ 
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ويبدو أن القدرة عىل الردع والحسم قد تزايدت بعد خروج مرص من دائرة الرصاع العريب ـ اإلرسائييل إثر 

توقيعها معاهدة الصلح يف كامب دافيد مع إرسائيل، مام يسمح إلرسائيل بتدارك مسألة الحرب عىل جبهتني 

يف آن واحد. 

إال أنه مع تسلم حزب الليكود دفة الحكم يف العام ١٩٧٧، قامت القيادة اإلرسائيلية الجديدة تدريجيا 

الحرب  وزير  ملنصب  شارون  أريئيل(أريك)  تويل  بعد  وتحديداً،  العسكرية.  عقيدتها  يف  تغيريات  بإدخال 

اإلرسائييل يف هذه الفرتة، الذي أعاد االعتبار «لذريعة الحرب»، أي اإلسرتاتيجية الهجومية كحجر أسايس يف 

العقيدة العسكرية. 

التي كانت غائبة منذ حرب ١٩٦٧ ويف السنوات  كان إلرسائيل عدة أسباب يف إعادة «ذريعة الحرب» 

ونوعياً، باإلضافة إىل انسحاب  العربية كمياً  تلتها، أهمها: تحسن املستوى العسكري للجيوش  التي  العرش 

إرسائيل من سيناء، مام جعلها تشعر بأنها ُمعرّضة للخطر يف وضع مشابه للوضع الذي عاشته قبل حرب 

حزيران ١٩٦٧، أضف إىل ذلك أن إرسائيل قررت من جانب واحد التوقف عن املنافسة مع العرب يف مجال 

يف  عربية  أطراف  لدى  أصبح  أن  بعد  االسرتاتيجي  العمق  أهمية  تراجع  إىل  باإلضافة  التقليدية،  األسلحة 

حالة مواجهة مع إرسائيل صواريخ قصرية ومتوسطة املدى (ارض ـ ارض) ميكنها أن تنال من كامل العمق 

االسرتاتيجي اإلرسائييل، ما جعلها أقل ثقة بقدراتها عىل امتصاص الرضبة العربية األوىل، ثم القيام بهجوم 

الوقائية»  العودة إىل «ذريعة الحرب» و«الحرب  مضاد كام حدث يف حرب ١٩٧٣. وهكذا قررت إرسائيل 

كأساس لإلسرتاتيجية الهجومية.

إن إعادة «ذريعة الحرب» واستخدامها كمحرك رئييس لردود الفعل العسكرية  بدت واضحة يف الغزو 

اإلرسائييل للبنان العام ١٩٨٢. وقد طبقتها يف الرد عىل خطر اسرتاتيجي غري عسكري يهدد وجودها، ولكن 

الفلسطيني يحتاج إىل حل سيايس  الفلسطينية ، حيث الشعب  لبنان، وإمنا من تصاعد املشكلة  ليس من 

بالدرجة األوىل. وان أي حل لهذه املشكلة سيكون عىل حساب أراض تعترب إرسائيل أنها حررّتها، وأنها لن 

تسمح بإعادة تقسيمها، ولن تسمح بإنشاء كيان فلسطيني عىل أي جزء من األرايض املحتلة.

ــة  ــع نهاي ــه م ــرب أن ــة الح ــو ذريع ــول نح ــة  والتح ــارون األمني ــة ش ــة رؤي ــن مصداقي ــام زاد م وم

ــرب  ــن ح ــت م ــل تعاف ــكرية أن إرسائي ــة العس ــعرت املؤسس ــات ش ــد الثامنيني ــل عق ــبعينيات وأوائ الس

ــة  ــا حري ــذه، قيادته ــا ه ــت، بصفته ــرضورة وأعط ــد ال ــرب عن ــكريا للح ــزة عس ــت جاه ١٩٧٣، وأصبح

أكــرب يف العمــل عــام كانــت عليــه يف الســابق! وكانــت حكومــة بيغــني أقــل اهتاممــا بــرد الفعــل
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األمــرييك عــىل أعاملهــا، خاصــة يف ظــل ازدحــام ترســانتها بالســالح. لقــد متتعــت ترصيحــات بيغــني وشــارون 

بالتحديــد مبصداقيــة أكــرب يف إرسائيــل ومكنــت هــذه املصداقيــة مــن تبنــي «ذريعــة الحــرب».

صحيح أن حشد القوات العربية  عىل الحدود كان دامئا يستدعي عمال إرسائيليا مضادا. ومنذ العام ١٩٨١ 

صار تركيز القوات يتم اعتباره أكرث تهديدا وُيشكل ذريعة  للحرب. إن عودة إرسائيل إىل ذريعة  الحرب يعني 

تخليها عن فكرة  الحدود اآلمنة ، أي تلك الحدود التي ميكن الدفاع عنها دون املبادرة  إيل هجامت مسبقة. أما 

اآلن، فرتى إرسائيل أن مناطقها ُتعاين من نقص يف العمق االسرتاتيجي عىل كل الجبهات، ونتيجة  لذلك أعادت 

دمج «الرضبات املسبقة»  يف عقيدتها العسكرية ألن خط الحدود الحايل ال ميكنه أن يساهم فعليا يف أمنها. 

ووفقا لتلك الرؤية  قامت إرسائيل العام ١٩٨٢ باجتياح لبنان.

وأيضاً، اعتقد شارون أن مشكالت إرسائيل األمنية الرئيسية يف الثامنينيات قد نجمت عن أطر خارجية، 

تشكل خطرا عىل إرسائيل وعىل سالمتها وحقوقها يف السيادة. إضافة للمواجهة العربية هناك مسألة التوسع 

والسياسية  العسكرية  باألجهزة  نفسه  الوقت  يف  يزودها  والتي  العربية  املواجهة  عىل  املبني  السوفييتي 

يف  الرأي  ذلك  أهمية  وتكمن  السوفييتي.  والتوسع  العربية  املجابهة  بني  شارون  يساوي  وهكذا  الرئيسية. 

الواليات  مع  االسرتاتيجي  التعاون  اتفاق  لعقد  مربراً  اتخذ  الذي  السوفييتي  الخطر  اإلرسائييل عىل  الرتكيز 

املتحدة العام ١٩٨١ من ناحية، والذي كان متوافقا مع صعود اليمني األمرييك بقيادة ريغان من ناحية أخرى، 

والذي كان يسعى إىل تصعيد املواجهة   ضد االتحاد السوفييتي. 

وميكــن القــول أنــه منــذ بدايــة بــروز الــدور الســوفييتي يف الــرشق األوســط، كانــت إرسائيــل تخــىش مــن 

عواقــب دعمــه  للعــرب. وكانت هناك توقعات ذات شــأن بنشــوب نــزاع إرسائييل ســوفييتي. لكن حكومات 

املعــراخ الســابقة كانــت حــذرة بهــذا الخصــوص ألنهــا اعتــربت أن مواجهــة مــع دولــة كــربى ال جــدوى منها، 

وتهــدد بتزايــد املخاطــر أمــام إرسائيــل، كــام مل ُتعــرّف أي مــن الحكومــات الســابقة االتحاد الســوفييتي عىل 

انــه مصــدر تهديــد خارجــي. ففــي عهــد شــارون تناغمــت اللهجــة اإلرسائيليــة مــع التوجــه األمــرييك وعــىل 

الرغــم مــن حقيقــة أن توجهــا كهــذا أدى إىل حساســية أكرب تجــاه الرغبــات األمريكيــة، إال أن إرسائيل مل ترتدد 

يف ظــل حكومــة بيغــني مــن اتخــاذ خطــوات بــدت غــري منســقة مــع الواليــات املتحــدة أدت إىل مصاعــب 

مــع حلفــاء أمــريكا اآلخريــن، مثــل تدمــري املفاعــل النــووي العراقــي يف حزيــران ١٩٨١. ويرجــع ذلــك إىل
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ــا  ــابقة، باعتباره ــات الس ــن الحكوم ــرث م ــل أك ــرب يف العم ــة أك ــا حري ــدت أن له ــني اعتق ــة بيغ أن حكوم

معاديــة للســوفييت، ومــن هنــا لهــا مصال ــح إســرتاتيجية مشــرتكة ولــو غــري معلنــة أو متفــق عليهــا مــع 

العديــد مــن الــدول يف الــرشق األوســط وخارجــه، وأهمهــا الواليــات املتحــدة والتــي تشــاركها التوجــس مــن 

النفــوذ الســوفييتي املتزايــد يف املنطقــة. 

وهناك عنرص جديد آخر يف الفكر االسرتاتيجي اإلرسائييل يف عهد شارون، وهو املوقف الذي ميكن أن 

والحرب  والحسم  الردع  إسرتاتيجية  فعالية  تبطل  وعندما  العسكري،  تفوقها  تفقد  عندما  إرسائيل  تتخذه 

الوقائية... الخ، وعندما تتأكد بأن انتصارها يف معركة قادمة مل يعد مؤكداً، وان هناك بالتايل إمكانية لهزميتها! 

إن املوقف الذي ميكن إلرسائيل أن تتخذه هو اللجوء إىل السالح النووي الذي متتلكه منذ سنوات مع وسائل 

قذفه سواء أكانت جوية أم صاروخية (ارض ـ ارض) والذي يشكل أعىل مرحلة من مراحل الردع. 

ولتفادي نشوء حالة «توازن رعب نووي» يف الرشق األوسط، عمدت إرسائيل إىل اتخاذ قرار مبنع أي تقدم 

عريب أو رشق أوسطي نووي ميكن أن يؤدي إىل إنتاج أسلحة نووية لدى العرب او الحصول عليه من الخارج. 

ومن هذا املفهوم قامت إرسائيل بتدمري املفاعل النووي العراقي يف حزيران العام ١٩٨١. 

التغريات والتحوالت التي طرأت عىل مفهوم األمن اإلرسائييل، يف ظل تغري املعطيات اإلسرتاتيجية والسياسية يف املنطقة.  ( • 

إبراز مصادر التهديد اإلسرتاتيجي ١٩٩١ـ ٢٠٠٦)

هناك أموٌر مهمة بدأت تتغري عىل الصعيد األمني اإلرسائييل منذ بداية تسعينيات القرن املايض، بفعل 

عدد من العوامل التي غريت الواقع السيايس والعسكري يف املنطقة. 

العمق  يعد  فلم  األمنية،  النظرية  عليها  قامت  التي  الركائز  من  عدد  انهيار  العوامل  تلك  بني  ومن 

املواقع  إىل  التهديدات  ملنع وصول  كافياً  مجاورة  عربية  أراٍض  باحتالل  إرسائيل  الذي حققته  اإلسرتاتيجي 

الحيوية، بعد وصول الصواريخ العراقية (١٩٩١) وصواريخ حزب الله (٢٠٠٦) إىل املدن واملنشآت اإلرسائيلية. 

كان أبرز التحوالت الجوهرية يف املفهوم األمني يتمثل بانسحاب إرسائيل من جنوب لبنان دون قيد أو رشط 

العام ٢٠٠٠ تحت الضغط املبارش للمقاومة اللبنانية. أضف إىل ذلك، ازدياد خطر التهديدات الداخلية لألمن 

اإلرسائييل من قبل الفلسطينيني بعد قيام السلطة الفلسطينية، حيث استهداف العمق اإلسرتاتيجي إلرسائيل.
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لقد اتسمت نظرية األمن اإلرسائييل يف هذه املرحلة  بعدة ميزات، وهي: 

١ - التحول من العمليات املحدودة إىل العمليات الواسعة التي تستخدم يف إحداث تغيريات كربى. 

٢ - التأكيد عىل نظرية عايزر وايزمان يف رضب املراكز الرئيسية لدى الخصم، مثل البيوت والتحول من 

احتالل التخوم إىل احتالل العواصم واملناطق االسرتاتيجية العربية.

 ٣ - مد نطاق األمن ليشمل الدول اإلسالمية التي متتد إىل ما وراء حدود الوطن العريب، وكذلك الدول 

اإلفريقية. 

تخوضها  التي  الحرب  بها  ويقصد  الدفاعية،   للحرب  كبديل  االختيارية  الحرب  مفهوم  التأكيد عىل   -  ٤

إرسائيل مبحض اختيارها وبدافع من رغباتها يف تحقيق مصالحها القومية  كام تراها وتحددها، وهي حرب 

إقليمية   دولة  إىل  والقبول  االعرتاف  تبحث عن  دولة  األوسط من  الرشق  لدور إرسائيل يف  التطور  تعكس 

عظمى. 

عربية   دوال  لتشمل  وامتدت  واللبنانيني،  الفلسطينيني  ضد  الردعية   عملياتها  يف  إرسائيل  استمرت  وقد 

أخرى، واستخدمت كل الوسائل دون أن تهمل تعزيزها لنظام الدفاع اإلقليمي من خالل بناء املستوطنات 

وتأكيد مبدأ العمق االسرتاتيجي.

مل تعد إرسائيل تستطيع التعاطي مع عقيدتها العسكرية التقليدية، باعتبارها معطى مطلقا أو جامدا، 

إذ تضطر ملراجعة هذه اإلسرتاتيجية عىل ضوء عدة أحداث مفصلية يف السنوات األخرية. األوىل كانت بعيد 

حرب احتالل العراق (٢٠٠٣)، عىل خلفية انهيار الجبهة الرشقية، بخروج العراق من معادلة الرصاع العريب 

ـ اإلرسائييل، وتحّسن مركز إرسائيل األمني يف الرشق األوسط، مع تراجع خطر الحرب النظامية. الثانية بعد 

واقع   - الثالثة  اللبنانية.  باملقاومة  إلحاق هزمية  إخفاقها يف  لبنان (٢٠٠٦)، بسبب  اإلرسائيلية ضد  الحرب 

التهديدات االسرتاتيجية الجديدة التي باتت تواجهها عند تصاعد نفوذ إيران يف الرشق األوسط، واحتامل 

امتالكها القدرة عىل إنتاج السالح النووي.

مراجعتها،  عن  الناجمة  االستنتاجات  تلخصت  فقد  العراق،  الحتالل  األمريكية  الحرب  لدروس  بالنسبة 

يف الحض عىل تقليص حجم الجيش، ال سيام حجم سالح املشاة واملدرعات وعدد أيام الخدمة االحتياطية 

سنويا، وذلك عىل خلفية التطور يف مجال التسلح وتكنولوجيا السالح واالتصاالت، واختفاء التهديد العراقي 

وانتهاء خطر الجبهة الرشقية. وعىل أساس ذلك برزت مقرتحات تدعو للرتكيز عىل رضورة تعزيز القدرات 

القتالية والردعية لهذا الجيش، يف مجال سالحي الطريان والصواريخ، ويف مجال تطوير محطات اإلنذار املبكر
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لجنة  مداوالت  عقب  التوصيات  هذه  برزت  وقد  اللوجستية.  الُبنى  وُمجمل  واالستخبارات  واالتصاالت 

متخصصة، شّكلها شاؤول موفاز «وزير الدفاع اإلرسائييل» آنذاك، برئاسة دان مريدور، تركزت مهمتها عىل 

إجراء فحص جذري شامل للسياسة األمنية واإلسرتاتيجية للجيش، وتقديم توصيات حول التغيريات املطلوبة 

يف هذا املجال، مبا يتالءم مع تطورات العرص والتحديات املستجدة. 

وكانت وقائع حرب احتالل العراق، لجهة محدودية عدد القوات األمريكية التي خاضتها، والتكنولوجيات 

التي كشفت عنها، وقوة النريان التي استخدمتها، شّجعت إرسائيل عىل التوجه نحو إدخال تغيريات نوعية 

العراق من  بلد بحجم  الحرب متّخضت عن إخراج  العسكرية، ال سيام أن هذه  جديدة عىل إسرتاتيجيتها 

معادالت الرصاع العريب ـ اإلرسائييل، وانهيار الجبهة الرشقية، وتواجد الواليات املتحدة يف هذه املنطقة؛ وهي 

حليف إرسائيل وضامنة أمنها وتفوقها. 

اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية بعد الحرب عىل لبنان ٢٠٠٦• 

العسكرية،  عقيدتها  مراجعة  ملعاودة  إرسائيل  اضطرار  إىل  ونتائجها،  لبنان  حرب  وقائع  أّدت 

متيزت  لبنان  حرب  وكانت  العراق.  حرب  وقائع  من  املستخلصة  املقرتحات  عن  الرتاجع  لجهة  وخصوصا 

املعنوية، ال سيام  الناحية  األهم من  االقتصادية، ورمبا  الناحية  وكلفتها من  وتعقيدها وصعوبتها،  بطولها، 

النظامي  جيشها  قدرة  ضعف  مثل  من  معطيات  مواجهة  يف  بأنها  الحرب،  تلك  يف  فوجئت،  إرسائيل  أن 

الثقيل عىل مواجهة حرب عصابات، ذات قوة متحركة وتفتقد لقواعد ثابتة، وأنها غري قادرة عىل السيطرة 

فعاليته يف  بذات  يكن  مل  لديها  الطريان  وأن سالح  التسلح،  ونوعية  واملكان  الزمان  املعركة يف  ميدان  عىل 

الحروب السابقة. النتيجة أن الدروس التي استنتجتها إرسائيل من حرب لبنان، أدت إىل نقض اإلسرتاتيجية 

نظرية  واالبتعاد عن  تقليصه،  بدل  اإلرسائييل،  الجيش  زيادة عدد  التأكيد عىل رضورة  تم  السابقة، حيث 

املشاة  سالحي  تعزيز  لصالح  االحتياط،  أيام  وتقليل  والصواريخ  الطريان  سالحي  عىل  االعتامد  تركيز 

األنواع  من  الصواريخ  العرتاض  فّعالة  دفاعية  منظومة  وبناء  االحتياط،  قوات  عىل  واالعتامد  واملدرعات، 

كافة. وقد تم اعتامد تلك التوصيات يف ورشة العمل التي عقدتها «هيئة قيادة أركان الجيش اإلرسائييل» 

ُخصصت  والتي  كابلينسيك،  مويش  الجرنال  األركان  هيئة  رئيس  نائب  برئاسة   ،(٢٠٠٨ ومطلع   ٢٠٠٧ (يف 
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لبحث التحديات التي ُتواجه إرسائيل يف السنوات املقبلة، وتعيني «العقيدة األمنية» لها.٣٢

باعتقادنا، أّن الفشل العسكري اإلرسائييل يف هذه الحرب مرتبط بعدم فعالية مفهوم الردع التقليدي من 

خالل املواجهة العسكرية التي تعتمد عىل التفوق العسكري، حيث أّن هذا التفوق ال يضمن الحفاظ عىل 

أسس قوة الردع العسكري وضامن األمن القومي الذي تبنته إرسائيل منذ سنوات الخمسينيات من القرن 

املايض. 

تتلخص هذه األسس التي حطمتها هذه الحرب مبا ييل:  

 االعتامد األسايس عىل التفوق الجوي، القادر عىل شل تام لحركة العدو. - 

 رضورة حسم املعركة خالل فرتة زمنية قصرية.- 

 رضب وتدمري الُبنية التحتية وقتل املدنيني قد يساهم يف ردع العدو من املبادرة بالهجوم.- 

 تصدير الحرب بشكل كامل إىل أرض العدو لتفادي الخسائر البرشية ولكونها غري قادرة عىل تحمل - 
أية رضبة عىل املدنيني، خاصة وأن إرسائيل ال متلك عمقا جغرافيا اسرتاتيجيا.٣٣

خوض الحرب دون تكبد خسائر برشية، أي خوض حرب «دون ضحايا».- 

تدرك إرسائيل أنه يف مرحلة التسويات السلمية واإلقليمية، ال مناص من تآكل العمق االسرتاتيجي وخاصًة 

بسبب التسويات اإلقليمية التي ُتعّمق الفجوة بني عدم تناسق مساحة الدولة مع خط حدودها ، إال أنها مل 

تدرك أّن تفوقها العسكري ال يضمن لها نجاح مبدأ الحرب الوقائية االستباقية  واملراهنة عىل نقل الحرب إىل 

أرض العدو. إضافة إىل ذلك، كانت الحرب عىل لبنان دليًال عىل أن هنالك تّحوال جذريا يف مفهوم املعارك 

الربية، حيث مل تعد توجد حرب دبابة مقابل دبابة بل قد أصبحت الحرب داخل األماكن السكنية ومواجهة 

وقف  إىل  واضطرت  تجنبه  إرسائيل  حاولت  الذي  األمر  محدود،  جغرايف  محيط  يف  واقتتال  شعبي،  جيش 

املعركة عندما تيقنت من حتمية النتائج يف املعارك الربية.

ويف هذا الوقت، شدد تقرير «التوازن االسرتاتيجي يف الرشق األوسط» الصادر عن جامعة تل أبيب، عىل أن 

قوة الردع اإلرسائيلية قد ترضرت يف أعقاب الحرب. وعقد باحثون يف معهد دراسات األمن القومي يف الجامعة 

املذكورة مؤمتًرا صحافيا استعرضوا خالله تقرير العامني ٢٠٠٥ و٢٠٠٦. وذكر التقرير أن الحرب عىل لبنان عكست 

مدى قابلية االشتعال يف املحيط االسرتاتيجي اإلرسائييل، ومّست مبكانة الردع، وكشفت نقاط ضعف الجيش



٢٧٧

وعملية صنع القرارات.

 وقد عزا التقرير تزايد خطورة التهديدات عىل األمن واالستقرار يف الرشق األوسط إىل انعدام التقدم نحو 

اتفاق بني إرسائيل والفلسطينيني، وغياب انجازات يف الحرب ضد «اإلرهاب العاملي» و«التطرف اإلسالمي»، 

والفشل األمرييك يف ما يتعلق باستقرار الوضع يف العراق. 

معتمدًة عىل  الردع،  «هيبة»  استعادة  وهو  العينية،  أهدافها  أبرز  تحقق  مل  الحرب  إن هذه  باملجمل، 

فرضية وقناعة بأن سالح الجو قادٌر عىل تدمري وشل العدو وردع املقاومة من الرد. فلجأ دان حالوتس (رئيس 

هيئة األركان وقت الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان) ومنذ اليوم األول إىل أسلوب املعركة اُملفّضل لديه، متبنياً 

منوذج قصف رصبيا بطائرات الناتو ملدة تتجاوز السبعني يوماً. إال أنه رسعان ما تبددت األوهام اإلرسائيلية 

حول إمكانية استعادة هيبة الردع لديها. فمنذ األيام األوىل للحرب، تفاجأت إرسائيل بقوة الرد الصاروخي 

عليها، ولعل رضبها بحوايل ٢٢٠ قذيفة وصاروخا يف اليوم األخري من الحرب ُيعطي جواباً واضحاً عىل فشلها 

يف ردع املقاومة عسكرياً وعدم قدرتها عىل منع رضب الجبهة الداخلية، بل عمقها اإلسرتاتيجي. 

كذلك، فشلت إرسائيل يف رضباتها املكثفة والتدمري الهائل للمراكز السكنية ونزوح حوايل مليون مواطن 

من ردع املقاومة، متوقعة أن األخرية سرتتدع عند إدراكها بأنها ستدفع مثناً باهظاً، وفشلت يف محاولة تأليب 

املواطنني عليها. إّن الرضبة القاصمة للعدوان اإلرسائييل كانت عودة النازحني الرسيعة إىل قراهم وديارهم 

حيث أحبطت املخططات اإلرسائيلية يف إبقاء املناطق الجنوبية اللبنانية غري مأهولة ملنع املقاومة من إعادة 

تجميع قواها. 

العدو مثل  القيام بعمليات داخل أرايض  الردع اإلرسائييل هو  أيضا، أن أحد أساليب  الجدير ذكره  من 

عملية «عنتبة» (انتيبي) يف كينيا، ورضب املفاعل النووي يف العراق، وتصفية منفذي العملية الفدائية يف 

ميونيخ. لكن يف املستنقع اللبناين، فشلت كل عمليات اإلنزال واحدة تلو األخرى، وأبرزها عملية اإلنزال يف 

أحدى مستشفيات بعلبك.

مل  بأنه  الجيش  لترصيحات  أهمية  توجد  وال  اإلرسائييل  للجيش  الحقيقية  القوة  معرفة  املهم  ليس من 

يستنفد كل طاقته يف هذه الحرب وبأن هنالك أسلحة متقدمة مل تدخل يف الحرب، لكن األهم من ذلك هو 

أن هذا التفوق العسكري له محدودية، وال يضمن قوة الردع الفّعال يف حال تضعضع مبدأ «الحدود اآلمنة». 
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أما بالنسبة لدروس الحرب، فإن فشل إرسائيل العسكري اإلسرتاتيجي لن تتضح بعد معظم إسقاطاته 

وتبعاته السلبية عىل املدى القريب. إال أنه ـ حسب اعتقادنا ـ لن يجري تحّول جوهري مستقبيل يف الفكر 

استمرار  معتمدة عىل  من جديد،  الردع   منظومة  إنتاج  إعادة  إرسائيل  وستحاول  اإلرسائييل،  االسرتاتيجي 

القادمة قد  املرحلة  العسكري يف  التفوق  أّن  أّن إرسائيل تدرك  األمر  العسكري. واملريب يف  تعزيز تفوقها 

يكون مرهونا بالردع بعد أن أظهرت هذه الحرب، عىل وجه الخصوص, إرسائيل كدولة لها قدرات محدودة .

ساهمت هذه الحرب يف تآكل أهمية إرسائيل اإلسرتاتيجية، األمر الذي ُيعترب عنرصاً مهاًم يف اإلسرتاتيجية 

األمنية اإلرسائيلية منذ سنوات الثامنينيات. ففي أعقاب حرب ٢٠٠٦، وردت تحليالت عديدة حول العالقة 

اإلسرتاتيجية بني إرسائيل وواشنطن، وُيشار بها أن الحرب التي أدت إىل توقعات عالية لدى اإلدارة األمريكية 

حول قدرة الجيش اإلرسائييل، سببت تآكال كبريا يف مكانة إرسائيل اإلسرتاتيجية خاصة يف عيون حليفتها األكرب 

واألهم.٣٤ وباعتقادنا، ما زالت إرسائيل الحليف األقوى واالهم واألسايس للواليات املتحدة يف املنطقة، إال أن 

هناك تراجعا يف دور إرسائيل ويف قدرتها عىل التعاطي مع القضايا اإلقليمية يف املرحلة الراهنة. ولعل الحرب 

عىل لبنان جّسدت محدودية قدرة الجيش اإلرسائييل يف نواح عسكرية وإسرتاتيجية مختلفة.   

يف ضوء فشل اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية يف مواجهة الجامعات املسلحة، تعيش إرسائيل بعد الحرب نقاشاً 

داخلياً وحراكاً سياسياً مل يبلور موقفاً واضحاً وموحداً إىل اللحظة التي يبحث فيها اإلرسائيليون عن أسباب 

الفشل واإلخفاق. 

والحراك  النقاش  هذا  خالل  من  تقف  إرسائيل  أن  القول  ميكن  واإلخفاق،  الفشل  أسباب  عن  وبعيداً 

السيايس أمام خيارين أو إسرتاتيجيتني، من املتوقع أن تختار إحداهام يف املستقبل القريب:

اإلسرتاتيجية األوىل:

التوجه إىل املفاوضات مع سورية للوصول إىل حل يؤدي إىل اتفاق سالم مثنه إعادة الجوالن إىل سورية 

حسبام تحدث عن ذلك وزير األمن الداخيل آيف ديخرت (من حزب كادميا)، إضافة إىل وزراء من حزب العمل، 

إمكانية  إىل  مختلفة  بطرق  أشاروا  الذين  أيضا)  كادميا  من حزب  ( وهي  ليفني  تسيبي  الخارجية  ووزيرة 

التحدث مع سورية.٣٥ ويف العموم يدعم «اليسار اإلرسائييل» هذا التوجه.  
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ويتطلع املؤيدون لهذا الخيار  إىل تحييد سورية عن دائرة الرصاع ـ كام حدث مع مرص بعد توقيع اتفاقية 

كامب ديفيد ـ وبالتايل نزع الرئة التي يتنفس عربها حزب الله، وتضييق الخناق عىل حركة حامس والفصائل 

الفلسطينية املسلحة التي ستفقد ـ حسب اعتقاد إرسائيل ـ امللجأ والدعم السيايس، إضافة إىل فك التحالف 

االسرتاتيجي بني سورية وإيران؛ أي تأمني املحيط الجغرايف إلرسائيل ملنحها الفرصة برشاكة أمريكية ملعالجة 

الكامنة يف  إيران قد فقدت بعض عوامل قوتها  األمر، بعد أن تكون  لزم  بالقوة إن  اإليراين  النووي  امللف 

عالقتها مع سورية، والفصائل املسلحة التي ستكون يف وضع ال تحسد عليه..

اإلسرتاتيجية الثانية: 

االستعداد والتهيؤ لحرب إقليمية قادمة ـ وهذا الخيار نابع من الشعور باملهانة والفشل يف جنوب لبنان 

وغزة، ورضورة رد االعتبار للجيش اإلرسائييل الجريح، وبالتايل استعادة قدرة الردع املفقودة، وفرض «الحل» 

بالقوة.

اإلسرتاتيجية النووية اإلرسائيلية• 

احتل البعد النووي موقعاً خاصاً يف الفكر االسرتاتيجي الشامل للساسة اإلرسائيليني، انطالقاً من اعتباره 

مظلة أمنية مستقلة ال تعتمد عىل محددات وعوامل حاكمة خارجية. ومن هنا ظهور ما ُيسمى (عقيدة 

النووية.  التكنولوجيا  امتالك  بأسلحة نووية ومن  التسلح  التي تعني منع دول الرشق األوسط من  بيغني) 

وكانت عملية قصف املفاعل النووي العراقي ١٩٨١ فاتحة تطبيقات تلك العقيدة. 

يفرض  الذي  الرسمدي  األمن  هاجس  لسيطرة  املهمة  املقومات  أبرز  اإلرسائييل  األمن  يف  النووي  البعد 

رضورة انفراد إرسائيل يف امتالك سالح نووي خاص بها يف منطقة الرشق األوسط. ووضع «خطوط حمراء» 
لردعها النووي التي تساعد صّناع القرار يف تخفيض حالة عدم الوضوح يف املحيط الخارجي.٣٦

اإلسرتاتيجية النووية اإلرسائيلية مبنية عىل الفكرة األساسية السائدة، أن الردع النووي ُيعّزز أمن إرسائيل 

بحيث مينع الدول العربية من وضع تحديات إسرتاتيجية قد تهدد كيان إرسائيل، ويفرض وجودها عىل العامل 

العريب كحقيقة قامئة يف الرشق األوسط.٣٧  

ــق  ــط، ولتحقي ــرشق األوس ــووي يف ال ــالح الن ــل للس ــكار إرسائي ــرضورة احت ــة ب ــرة مدعم ــذه الفك ه

ــي  ــرتاتيجية الت ــزات اإلس ــم املي ــي» رغ ــووي العلن ــردع الن ــت «ال ــيايس، تجنب ــتوى الس ــىل املس ــك ع ذل



٢٨٠

يحققها امتالك هذا السالح. 

لقد لجأت إرسائيل عىل مدار سنوات طويلة إىل إتباع «الضبابية» حول امتالكها للسالح النووي، مكتفية 

بالتلميح أنه تم إنتاجه فعًال، األمر الذي ال ميكن إنكاره، لكن حجمه وأغراضه بقيا رساً. إن إتباع «الضبابية» 

يعود إىل االعتبارات التالية:

أوالً: اعتقد الساسة اإلرسائيليون بأن اإلعالن رسمياً عن امتالك السالح النووي يدفع الدول العربية بدورها 

النووي،  الردع  تصعيد  عىل  معتمدة  القبو»  يف  «القنبلة  بتكتيك  إرسائيل  فاكتفت  نووية،  أسلحة  المتالك 

مجندًة لذلك أقالم الكتاب واملعلقني وترصيحات شخصيات سياسيةـ  عسكرية بارزة (مثل: مويش دّيان، يغآل 

ألون) ورؤساء دولة وحكومة (مثل: ليڤي اشكول، مويش شاريت، مناحم بيغني).

النووي، ومل ينوجد  بالنسبة للسالح  السبعينيات سياسة واضحة  العريب حتى نهاية  العامل  ثانياً: مل ميلك 

مرشوع نووي عريب جاد أو مازح، أو عىل األقل مل تتأكد إرسائيل من ذلك. لكنه أصبح واضحاً منذ بداية 

تطويرها  خالل  من  اسرتاتيجي  توازن  تحقيق  إىل  تسعى  ال  وخاصة مرص،  العربية،  الدول  أن  الثامنينيات 

لإلمكانية نووية، بل العكس، الردع النووي اإلرسائييل مل يؤثر عىل قرار الرئيس السادات للقدوم إىل إرسائيل، 

ومل يشكل نقطة جدل ولو وهمية عند توقيع اتفاقية السالم معها، وحتى النخب الثقافية يف مرص التزمت يف 

حينه الصمت. فيبقى األمر مطروحاً فقط عىل مستوى الترصيحات الرسمية «التلقائية» وموجه لالستهالك 

اإلعالمي برضورة إخالء الرشق األوسط من السالح النووي. 

ثالثاً:  مل تبغ إرسائيل مواجهة جهود الدول الغربية ملنع انتشار السالح النووي يف الرشق األوسط. حيث 

أن الواليات املتحدة ودول اإلتحاد األورويب مل ترحب بتغيري إرسائيل إلسرتاتيجيتها النووية بسبب حساسية 

املنطقة عامليا وتخوفاً من «ارتباك» مصالحهم يف املنطقة.

فخالصة األمر، أن إرسائيل استمرت يف إتباع «الضبابية اإلعالمية» حول مقدراتها النووية طاملا مل تضطر 

وتجرب عىل تغيري ذلك. جدير اإلشارة أيضا لترصيحات مردخاي فعنونو٣٨ بعد خروجه من السجن العام ٢٠٠٤ 

االتصال  التي متنعه من  املدعاة  القانونية  القيود  برزمة من  وتكبيله  نووي إرسائييل،  املؤِكدة وجود سالح 

والتواصل مع العامل، األمر الذي يدعم حقيقة هذا الوجود ويعطي  مصداقية لترصيحاته. 
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أسس إسرتاتيجية الردع النووي اإلرسائييل • 

تعتمد إسرتاتيجية الردع النووي اإلرسائييل عىل األسس التالية: 

والتفوق  اآلمنة،  الحدود  عىل  االعتامد  عىل  ذلك  يقوم  اإلرسائيلية:  األمن  سياسة  جوهر  تحقيق  أوال: 

التكنولوجي والنوعي يف التسليح، واالرتباط بحليف قوي، ومامرسة إحدى اسرتاتيجيات الردع ضد مصادر 

التهديد وهي سورية ومرص وإيران. وقد كان الحليف النووي حتى منتصف الستينيات من القرن املايض هو 

الواليات املتحدة، ثم انضمت إليها فرنسا وأبرمت مع إرسائيل اتفاقا يف العام ١٩٩٤ حول التعاون الثنايئ يف 

مجال األبحاث النووية  وتطوير الصواريخ الحاملة لألقامر الصناعية.٣٩ 

ثانيا: السبق يف امتالك القدرة النووية العسكرية يف منطقة الرشق األوسط: تقوم اإلسرتاتيجية العسكرية 

السالح  احتكار  والحرص عىل  األوسط  الرشق  منطقة  العسكرية يف  النووية  القدرة  امتالك  يف  السبق  عىل 

النووي يف املنطقة، ومنع أية دولة عربية من تنفيذ برنامج نووي عسكري، سواء بالعمل العسكري املبارش 

العربية إلحباط  الدول  األمريكية عىل  الضغوط  بتوظيف  أو  العراقي  العام ١٩٨١ ملفاعل متوز   مثل رضبة 

برامجها النووية ومنع تطويرها.٤٠ 

ثالثا: رفض االكتفاء بالضامنات األمنية: ُتّرص إرسائيل عىل عدم االكتفاء بأي ضامنات أمنية ُتعطى من قبل 

حلفائها، سواء أكانت مظلة نووية كاملظلة النووية األمريكية فوق اليابان أم بعض دول جنوب رشق آسيا، أم 

بتعهدات متبادلة مع دول إقليمية بعدم البدء باستخدام األسلحة النووية يف الرصاعات اإلقليمية املسلحة 

املحتملة مثل إيران. 

رابعا: رفض االنضامم إىل معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية: وهي معاهدة مربمة يف أول متوز ١٩٦٨ 

والتي تقرر متديدها حتى العام ١٩٩٥، وكذا رفض االنضامم إىل أية اتفاقية إلقامة منطقة خالية من األسلحة 

النووية يف الرشق األوسط قبل إبرام تسويات سياسية نهائية مع الفلسطينيني والسوريني. 

خامسا: األمن املتبادل مع دول الجوار: اعتبار أن أمن إرسائيل يأيت عرب األمن املتبادل مع دول الجوار، 

شاملة دول الطوق ودول العمق العربية، ومن ثم تسعى إرسائيل كنمط سلويك لتطوير تسليحها النووي، 

تبدأ  أن  (يفرتض)  التي  العربية  القوات  التكتيكية ضد  النووية  األسلحة  استخدام  قيود عىل  وترفض وضع 

الهجوم عىل إرسائيل، وبخاصة إذا اقرتبت القوات العربية من الحدود اآلمنة إلرسائيل.٤١ 
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سادسا:  منع العرب من تحقيق التوازن االسرتاتيجي العسكري واستغالل املتغريات اإلقليمية يف املنطقة 

بالصواريخ  النووية  املنشآت  عن  الدفاع  ودعم  اإلرسائيلية  الصاروخية  النووية  الربامج  لتطوير  العربية 

االعرتاضية، وتطوير اختيار األهداف املعادية وتتبعها بواسطة األقامر الصناعية اإلرسائيلية و األمريكية .

التسوية  النووي: يهدف هذا املبدأ إىل فرض  الردع أو السالم  سابعا:  االستخدام املرحيل لسياسة سالم 

السياسية عىل سورية والسلطة الفلسطينية وملنع دول الجوار والعمق العربية من التدخل يف فلسطني إذا 

تدهور املوقف بإعالن قيام الدولة الفلسطينية. 

امللف النووي اإليراين وتداعياته عىل النظرية األمنية اإلرسائيلية  • 

 تتصاعد األزمة املتعلقة بإيران بهدف منعها من امتالك تكنولوجيا نووية، وتتزايد املخاطر الناجمة عن 

اإلرصار اإليراين عىل الحق يف امتالك القدرات النووية، طاملا ُترص إرسائيل والواليات املتحدة عىل مواجهة 

امللف النووي اإليراين، علاًمً أن إيران مل تخالف القوانني واألنظمة الدولية املرعّية، كام تقول. 

البحثية ووسائل  العسكرية اإلرسائيلية فضًال عن املؤسسات  السياسية والنخبوية  تتفق كل املستويات، 

اإلعالم، حول ما يسمونه «مخاطر الربنامج النووي اإليراين»، بأّن السالح النووي، يف حال امتالك إيران له، 

سيكون خطراً اسرتاتيجيا وكيانياً عىل إرسائيل. وبناء عىل هذه النظرية، يقوم أنصارها بتقييم املخاطر الناجمة 

عن ذلك، والنتائج املحتملة عىل القرار السيايس والعسكري يف إرسائيل، وُسبل معالجة الوضع الجديد وفق 

املفاهيم األمنية واإلسرتاتيجية إلرسائيل املعنية بالتفوق العسكري والردع النووي والحرب الخاطفة والتفرد 

واالحتكار النووي. وأيضا ُترّوج إرسائيل أّن السالح النووي اإليراين يف حال وجوده سيكون موجها ضّد العرب 

وإمنا  فقط مشكلة إلرسائيل،  ليس  اإليراين  النووي  فاملرشوع  الدويل.  املجتمع  إنه موجه ضد  بل  واألتراك، 

مشكلة عاملية. 

يشري بعض املعلقني والباحثني، يف سياق التعاطي مع امللف النووي اإليراين، انه تسود إرسائيل حالة من 

الهسترييا غري الواقعية. من الصعب االفرتاض بأن إيران ستستخدم السالح الذري لتوجيه رضبة إلرسائيل.٤٢ 

ال توجد عالقة بني مستوى االهتامم بالخطر النووي وبني إمكانية تحقيق هذا الخطر.٤٣ إال أن هناك إجامعا 

وقناعة يف إرسائيل بأن السالح النووي اإليراين خطر، وله تأثريات عىل الوضع االسرتاتيجي ، منها :
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أوالً: ستجد إرسائيل صعوبة يف إجراء «مفاوضات حرة» حول مصالحها الحيوية مع الدول العربية، حيث 

ستكون هناك حالة «توازن قوى». وعىل سبيل املثال، يف ما يتعلق بالتفاوض مع سورية عىل هضبة الجوالن.

ثانياً: املجتمع اإلرسائييل هو مجتمع حدايث ومهاجر، ففي حالة توتر وعدم استقرار، سيفضل إرسائيليون 

كثريون املغادرة.

يتعلق  السياسية والعسكرية اإلرسائيلية فيام  النووي سرُيِبك املخططات  إيران للسالح  امتالك  ثالثاً: إن 

بالرشق األوسط.

رابعا: إذا تحولت إيران إىل دولة نووية، فإن لذلك أبعاداً أوسع تتجاوز تأثرياتها النزاع اإلرسائييل ـ العريب؛ 

إذ ستصبح إيران الدولة املهيمنة يف منظمة «أوبك»، األمر الذي قد ينعكس بتحكمها يف ارتفاع أسعار النفط 

والتأثري عىل االقتصاد العاملي.

خامساً: إن مرص والسعودية لن تقفا مكتوفتي األيدي، وستحاوالن الحصول عىل السالح النووي. 

سادساً: استقاللية القرار التنموي يف املنطقة/ إيران، وأثر ذلك عىل عالقات املركز العاملي مع األطراف 

وخصوصاً هذه املنطقة الغنية بالنفط للسنوات العرش القادمة.

سابعاً: استغالل املعرفة النووية وتكنولوجيتها يف تطوير الصناعات املدنية.   

محدودية فاعلية الردع النووي اإلرسائييل يف املرحلة الراهنة• 

كام ذكرنا سابقاً، إن اإلسرتاتيجية النووية اإلرسائيلية مبنية عىل الفكرة األساسية القائلة بأن الردع النووي 

ُيعزز أمن إرسائيل بواسطة ردع الدول العربية عن وضع تحديات إسرتاتيجية قد تهدد كيان إرسائيل، وتفرض 

وجودها عىل العامل العريب كحقيقة قامئة يف الرشق األوسط.٤٤  

ولتحقيق ذلك عىل املستوى السيايس، تجنبت إرسائيل «الردع النووي العلني» رغم امليزات اإلسرتاتيجية 

التي يحققها امتالك هذا السالح. فلجأت عىل مدار سنوات طويلة إىل إتباع «الضبابية» حول امتالكها للسالح 

النووي، مكتفية بالتلميح.٤٥ 

الغمــوض  سياســة  تُعــد  ومل  علنــي»،  «شــبه  الــردع  إىل   ،٢٠٠٦ العــام  يف  إرسائيــل  انتقلــت 

اللســان  «زّلــة  عــن  فــام ورد  الســنني.  دام عــرشات  أعــىل،  دفاعيــا  لهــا غطــاء  تعطــي  النوويــة  

العربيــة  الدولــة  بامتــالك  أوحــت  التــي  أوملــرت،  إيهــود  إرسائيــل  وزراء  لرئيــس  النوويــة 
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للســالح النــووي»، هــو فعليــا اقرار، للمــرة األوىل، بأن إرسائيل متتلك أســلحة نووية. «زلــة» اوملرت جاءت يف 

خضــم مقابلــة لقناة (ســات١) األملانية حيث قال بأن «إرسائيل دولــة دميقراطية ال تهّدد أي بلد بأي يشء ومل 

تفعــل ذلــك قــط.... أمــا إيــران فهي ُتهــّدد رصاحًة وعلنــاً مبحو إرسائيل مــن الخريطة. هل ميكنكــم أن تقولوا 

إن األمريــن متســاويان عندمــا يتطلعــون المتــالك أســلحة نوويــة مثــل أمــريكا وفرنســا وإرسائيل وروســيا».٤٦ 

باعتقادنــا، رغــم موجــة مــن االنتقــاد والغضــب يف إرسائيــل وتراجــع أوملــرت وتأكيــده عــىل رضورة التــزام 

ــة لســان. حيــث نالحــظ ان إرسائيــل  إرسائيــل سياســة الغمــوض النــووي، مل تكــن ترصيحــات أوملــرت زل

ــردع  تتجــه خــالل العقــد األخــري وعــىل وجــه الخصــوص، يف الســنتني األخريتــني (٢٠٠٦-٢٠٠٨)،   نحــو ال

النــووي العلنــي كإســرتاتيجية أكــرث فعاليــة وشــمولية والتهديــد باســتعامل ســالح نــووي يســاهم يف تأمــني 

ــران  ــالك إي ــة امت ــد يعــود إىل إمكاني ــار االســرتاتيجي الجدي ــذا الخي ــع األســايس له ــة. الداف ــوة ردع كافي ق

للســالح النــووي. 

أمريكا، أنه إن مل تقم  أراد اوملرت يف «زلة لسانه» أن يوجه إشارة للواليات املتحدة وللغرب وخصوصاً 

االنقسام  األمريكيني عىل ضوء  للساسة  تحذير  بذلك. هذا  فإرسائيل ستقوم  إيران  املتحدة برضب  الواليات 

والجدل يف الكونغرس بعد سيطرة الدميقراطيني عليه، الذين يجرون حسابات صارمة مع البيت األبيض حول 

سياسة بوش الخارجية، خاصة اتجاه العراق وإيران.    

ويف سياق ذي صلة، فان ترصيحات وزير الدفاع األمرييك روبرت غيتس، ذي الخربة السياسية واالستخباراتية، 

بأن إرسائيل متلك سالحا نوويا، قد تفهم كمحاولة للردع العلني والرصيح موجهة إليران بأن إرسائيل متلك 
القدرة عىل مواجهة إيران وحدها، بل قد تقوم بإجراءات وعمليات ضد إيران.٤٧

لكونها  الضبابية،  الطريق  ذات  بانتهاج  إليران  رشعية  ُتعطي  قد  الضبابية  أن  أيضا  تدرك  إرسائيل  إن 

اإلدعاء  إيران  تواصل  النووية. وسوف  األسلحة  انتشار  ميثاق حظر  بالذات ألنها موقعة عىل  أكرث،  مريحة 

بأن برنامجها معدٌّ ألغراض سلمية فقط، وأنه من حقها مبوجب امليثاق السيطرة عىل كافة مركبات إنتاج 

الوقود النووي، ويف املقابل سوف تشجع نرش الشائعات بأنها عىل وشك أنتاج سالح (أو لديها سالح)، وعليه 

النووي  للنظام  سياسياً  تحدياً  سيكون  ضبايب  مسار  يف  إيران  سري  إن  نووية.  كدولة  إليها  النظر  سيتوجب 

العاملي، ولكنه مضاعف بالنسبة إلرسائيل التي منحت رشعية للضبابية النووية. يشار إىل أن ضبابية الربنامج
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النووي اإلرسائييل نجحت كظاهرة عاملية؛ ألن العامل، وبشكل خاص الواليات املتحدة، غض النظر ألسباب 

خاصة، سياسية وعسكرية- إسرتاتيجية وقضائية وأخالقية. ونجحت الضبابية اإلرسائيلية ألن الواليات املتحدة 

وأوروبا فضلتها عن كافة الخيارات األخرى.

الردع العلني النووي اإلرسائييل هو داللة عىل عمق التخوف والهسترييا لدى األوساط السياسية والعسكرية 

يف فشل املساعي والطروحات حيال امللف النووي اإليراين، وتأكيد ذلك ترصيحات شمعون برييس بأن النووي 
اإليراين كابوس إرسائيل.٤٨

العلني»، إىل عّدة تحوالت يف املناخ اإلقليمي،  الردع «شبه  الجديد، أي  الخيار االسرتاتيجي  يستند هذا 

وذلك عىل النحو التايل:

أوالً: استطاع شارون أن «يوهم» العامل بصدق نواياه نحو السالم عند قبوله «خارطة الطريق» وتنفيذ خطة 

«فك االرتباط»، مشرياً إىل استعداده لتسويات إقليمية شاملة والتوصل إىل حل نهايئ ودائم للرصاع العريب 

ـ اإلرسائييل. ويعتقد املعلقون اإلرسائيليون أن ذلك يساهم يف إعطاء إرسائيل «مصداقية» احتكار السالح 

التقليدي،  الردع  تراجعها عن مقدرتها يف  إىل  تؤدي  قد  انسحاباتها  أن  بذريعة  األوسط،  الرشق  النووي يف 

انطالقاً من أن إرسائيل لن تقوى يف الحفاظ عىل كيانها «اُملَهّدد» إال بقوة ردع نووي. 

باعتقادنا، أّن البحث عن ردع فوق تقليدي يعود لعدم فاعلية الردع. 

ثانياً: إن التحول الحقيقي يف اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية بشأن الردع النووي (شبه العلني) يعود إىل ما تسميه 

إرسائيل بـ «الخطر النووي اإليراين»، والتخوف من تحوله لـ «مظلة نووية» للدول العربية. 

النووي اإلرسائييل مبني عىل فرضية، بأن إرسائيل غري قادرة عىل تحمل رضبة نووية أوىل والرد  الردع 

عليها، مام يجعلها ترفض وترص عىل منع أية دولة إقليمية من تطوير قنبلة ذرية قد ُتغري من ميزان الرعب 

النووي.٤٩ تدعو هذه الفرضية إرسائيل لرتى باألمر خطراً حقيقياً حتى يف ظل انعدام إسرتاتيجية واضحة لها 

حول إمكانية مغامرة عسكرية ضد إيران.

االستمرار يف مرشوعها  عن  إيران  يردع  مل  والعلني  الضبايب  اإلرسائييل،  النووي  الردع  إن  القول،  خالصة 

النووي، عىل األقل يف املرحلة الراهنة.

احتامالت الحرب يف الفكر العسكري اإلرسائييل• 

ــوذج ــة. النمـ ــم األمنيـ ــني للمفاهيـ ــىل منوذجـ ــرتاتيجي، عـ ــر االسـ ــرب يف الفكـ ــألة الحـ ــوم مسـ تقـ
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األول مأخـــوذ مـــن فكـــر االســـرتاتجي األملـــاين الشـــهري كالوزفتـــس الـــذي يعتـــرب أن الحـــرب اســـتمرار 

للدبلوماســـية بوســـائل أخـــرى. ووفقـــا لرأيـــه فإنـــه يحـــق للـــدول أن تســـتخدم مـــن ناحيـــة قوتهـــا 

يف ظـــروف مالمئـــة لتحقيـــق مصالـــح حيويـــة باإلضافـــة للدفـــاع عـــن وجودهـــا الـــذايت. وبالتـــايل فـــإن 

الحـــرب إمنـــا هـــي خـــادم للدبلوماســـية وينبغـــي أن تفـــرض قيـــوًدا وضوابـــط عـــىل اســـتخدام القـــّوة 

ـــروف  ـــق ظ ـــرب وخل ـــري الح ـــالل س ـــية خ ـــات السياس ـــتنفاد اإلمكان ـــكان اس ـــح يف اإلم ـــرب ليصب ـــالل الح خ

مالمئـــة للمســـار الســـيايس الـــذي يبـــدأ بعـــد انتهـــاء الحـــرب. 

أما النموذج الثاين، فهو املفهوم اإلحباطي للحرب، مبعنى إحباط نوايا العدو واستعداداته. ويستند هذا 

املفهوم إىل فرضية أن الدولة قد ال تكسب شيئا من الحرب، وليس عندها مربر أخالقي وموضوعي الستخدام 

قوتها إال عندما يهاجمها األعداء. ويف مقابل املفهوم األمني السيايس الستخدام القوة سواء كام استخدمه 

كالوزفتس أو باملفهوم اإلحباطي، فهناك املفهوم العسكري الستخدام القوة الذي ينطوي عىل موقف مبديئ 

باحتالل  الحسم. وهذا يتحقق  السعي يف كل حرب نحو  ينبغي  العسكري  الرجل  واحد. فمن وجهة نظر 

األرايض وتدمري العدو. وقد تراوحت نظرية األمن اإلرسائييل بني املفهومني املذكورين، ولكنها اتجهت بعد 

ليس  الحرب  يعتمد عىل شن  لألمن  مفهوما  تبني  أنها  ذلك  معنى  الكالوزفتيس.  املفهوم  إىل   ١٩٧٣ حرب 

باملفهوم اإلحباطي وذلك لتحقيق أهداف سياسية. غري أنه قد ُيعرتض عىل ذلك بأن شن الحرب كان دامئا هو 

جوهر السياسة اإلرسائيلية، ولكن الجديد هو انه يف املرحلة الراهنة أصبح ينطلق من كون إرسائيل قد بدأت 

تنظر لنفسها كقوة إقليمية ُعظمى ميكنها أن تذهب بعيدا عن حدودها لترضب ما  تشاء وكيفام شاءت إذا 

قّدرت وجود أي تهديد ألمنها.

منــذ بدايــة الــرصاع العــريب ـ اإلرسائيــيل وسياســة إرسائيــل العســكرية واألمنيــة تتســم بطابــع هجومــي 

واضــح، والحــروب التــي شــنتها إرسائيــل منــذ ١٩٤٨ وحتــى اآلن بلغت أربع حــروب كربى باإلضافــة إىل عدد 

ضخــم مــن العمليــات العســكرية واســعة النطــاق مقابــل حــرب كربى واحــدة قامــت بهــا دول عربية (مرص 

وســورية العــام ١٩٧٣) ضــد إرسائيــل، وعــدد أقــل مــن العمليــات العســكرية الواســعة النطــاق واملحــدودة، 

ويبــدو أن القيــادات السياســية والعســكرية اإلرسائيليــة تفصــل بــني ما هو ســيايس وما هو أمنيـ  عســكري، 

وُتعطــي أولويــة قصــوى لالعتبــارات األمنيــةـ  العســكرية. فأحــد أهم أســس التفكــري املهيمنة عىل األوســاط 

اإلرسائيليــة هــو أنــه ال يوجــد تعــارض منطقــي بــني اســتخدام القــوة املســلحة أو التفكــري يف اســتخدامها.
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ــارات السياســية، واســتمرار إرسائيــل  ــة،  تتقــدم عــىل االعتب ــارات األمــن، تبعــاً للمفاهيــم اإلرسائيلي فاعتب

كدولــة آمنــة أمنــاً كامــًال اســتناداً عــىل عنــارص قوتهــا الخاصــة أهــم بكثــري مــن التســوية الســلمية لرصاعهــا 

مــع الــدول العربيــة. إرسائيــل غــري مســتعدة بكافــة املســتويات لقبــول فكــرة أن التســوية الســلمية قــد 

ُتشــّكل ضامنــاً ألمنهــا.

 إن موازين القوة العسكرية يف املنطقة بني أطراف الرصاع العريب ـ اإلرسائييل مختلة متاماً لصالح إرسائيل، 

الدائرة، ويتسم هذا االختالل بالتعقيد الشديد لدرجة يصعب  وهو اختالل معرتف به من جانب أطراف 

معها حرص كافة أبعاده االسرتاتيجية. ببساطة، فإرسائيل تتفوق كمّياً ونوعياً عىل كل دولة عربية مجاورة عىل 

حدة، وتتفوق نوعياً عىل أي دولتني مجاورتني عىل األقل. أضف إىل ذلك أنها متتلك سالحاً مطلقاً هو السالح 

النووي والذي تظهر أهمية وجوده يف حاالت مختلفة كسقف يضع حداً قريباً أو بعيداً ملا ميكن أن تصل إليه 

التفاعالت العسكرية مع إرسائيل.

 ويف هذا السياق تظل مسألة شن الحرب نظرياً مرتبطة بالطرف اإلرسائييل، إذ ال تزال التوجهات الهجومية 

القائم تتسع،  النوعية بني الطرفني يف امليزان العسكري  تسيطر عىل عقيدتها العسكرية، ال سيام والفجوة 

وأن محاوالت جرسها تتعذر مع الوقت نظراً ملا ُتوليه إرسائيل من اهتامم بعمليات تحديث وتطوير برامج 

تسليحها مبا يتواءم مع حاجاتها األمنية، ومبا يتوازى مع الربامج التسليحية الغربية وبصفٍة خاصة الواليات 

املتحدة األمريكية. 

لقد أظهر تقييم الوضع االسرتاتيجي الذي وضعه الجيش اإلرسائييل للعام ٢٠٠٧ تزايد احتامالت نشوب 

حرب عىل الجبهتني السورية واللبنانية. وجاءت هذه التوقعات ضمن خطة عمل الجيش اإلرسائييل للعام 

(٢٠٠٨)، والتي تستند أيضاً إىل استخالص العرب من حرب صيف العام ٢٠٠٦ عىل لبنان. ولقد شملت خطة 

العمل تحسني مستوى جاهزية وحدات الجيش، وزيادة حجم التدريبات، وخصوصاً تدريب وحدات قوات 

املتوسط والرفيع وافتتاح  الضباط يف املستويني  بتأهيل  االحتياط.٥٠ كذلك  وضع خطة إصالح فيام يتعلق 

دورات لقادة كتائب عسكرية وتوحيد املسارات التعليمية يف مدرسة القيادة واألركان لبعض رتب الضباط.

 وبالنسبة الحتاملية قيام إرسائيل بشن حرب نظامية عىل دول عربية مجاورة، فإن هذا الفرض يتوقف 

عىل عدة عوامل، من أهمها: 

١- قيــام نظــام حكــم إســالمي متطــرف يف إحــدى الــدول املجــاورة إلرسائيــل، ففــي هــذه
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الحالة ميكن أن تعترب إرسائيل األمر مصدر عىل نحو ميكن أن يؤدي إىل شن حرب شاملة. 

٢- قيام إحدى الدول العربية بانتهاك التفاقيات السالم التي عقدت، أو ستربم، مع إرسائيل، مرتافقاً مع 

تحركات عسكرية، عىل نحو ميكن أن يؤدى إىل حرب شاملة. 

 ٣- حدوث اختالل واضح يف التوازن االسرتاتيجي القائم يف املنطقة، وذلك بامتالك دولة أو أكرث أسلحة 

تدمري شامل أو واسع، يرتافق مع تحركات سياسية إلقامة تكتل ضد إرسائيل، وتحركات عسكرية، عىل نحو 

قد يؤدي إىل سلسلة تصعيد نحو حرب شاملة. 

إن تلك الحاالت ـ تبعاً للفكر اإلرسائييل ـ هي أقرب الحاالت التي مُيكن أن تؤدى إىل أن تفكر إرسائيل يف 

شن حرب شاملة، أو بدء السري يف هذا االتجاه وفقاً لتطور التفاعالت املتصلة بها. 

الحفاظ عىل تفوق إرسائيل العسكري – همٌّ قومي• 

إن الحفاظ عىل تفوق إرسائيل العسكري هو همٌّ قومي إرسائييل متجذٌر عميقاً يف العقلية الصهيونية عىل 

شكل دالة تصاعدية مرتبطة بأيديولوجية صهيونية استيطانية من جهة، ومرهونة بعنارص ومعطيات ُتعّمق 

رضورة هذا التفوق يف مفهوم األمن القومي اإلرسائييل من جهة أخرى. 

مجموعة  توطني  إىل  يهدف  استيطاين  ككيان  تأسيسها،  منذ  إرسائيل  الزمت  العسكري  التفوق  مسألة 

السالح  قوة  استعامل  إىل  اللجوء  دون  ذلك  تجسيد  ميكن  وال  الفلسطيني،  الشعب  حساب  عىل  سكانية 

وتصعيد الهاجس األمني. 

وإجبارها  عليها  إرادتها  لفرض  العسكرية  القوة  مبنطق  العربية  الدول  مع  للتعامل  إرسائيل  تسعى 

العسكري بتزويد قواتها املسلحة بأحدث  بناء تفوقها  السلم والحرب عن طريق  التسليم إلرادتها يف  عىل 

التكنولوجيات العسكرية، وُمحارصة الجهود السياسية والدبلوماسية لكل تحرك من ِقَبل دولة إقليمية تسعى 

للتسلح. 

األمن  الحفاظ عىل مفهوم  اعتمدت إرسائيل مربرات جديدة لرضورة  التسعينيات،  انه منذ سنوات  إال 

الال تكافئي، كأساس للتفاوض مع الدول العربية وأحد ضامنات السالم، معتربة التسويات السلمية كحالة ال 

حرب، مبطنة برصاٍع كياين ُمستمر ُيحكم بتفوق قوة السالح. 
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رغم تراجع الرصاع العريب ـ اإلرسائييل منذ حرب الخليج الثانية وتوقيع كل من مرص واألردن والسلطة 

التفوق  أي  اإلرسائييل،  العسكري  التفوق  مسألة  تبقى  إرسائيل،  مع  سالم  اتفاقيات  الفلسطينية  الوطنية 

العسكرية واملدنية  السياسية،  التقليدي، كمصدر إجامع لدى األوساط  التقليدي وفوق  السالح  النوعي يف 

داخل إرسائيل.

إن التسويات السلمية مرهونة بتقديم «تنازالت» جغرافية تؤدي لتآكل العمق االسرتاتيجي اإلرسائييل، 

لذلك يعلو الهاجس األمني ليرتبع مجدداً عىل طاولة املفاوضات والتسويات مع الدول العربية لفرض ترتيبات 

ومقرتحات أمنية من اجل إحكام السيطرة العسكرية. مبعنى آخر، يسيطر الشأن األمني عىل الشأن السيايس 

واملقرتحات  للرتتيبات  االستجابة  اآلخر عىل  الطرف  إجبار  إرسائيل  تحاول  اإلقليمية، حيث  التسويات  عند 

بتقديم إرسائيل لـ«تنازالت» جغرافية ذات أهمية إسرتاتيجية محدودة قد ال متس األمن القومي اإلرسائييل.

يف املرحلة الراهنة، أي مرحلة التسويات السلمية واإلقليمية، تتشبث إرسائيل أكرث فأكرث بتعزيز تفوقها 

العسكري العتبارات مختلفة، أهمها:

 أوال:  تآكل العمق االسرتاتيجي بسبب التسويات اإلقليمية التي ُتعّمق الفجوة بني عدم تناسق مساحة 

الدولة مع خط حدودها ، األمر الذي يجعل إرسائيل تعتمد عىل تفوقها العسكري لردع العرب من املبادرة 

بشن هجوم عليها وضامن إمكانية املبادرة إىل تدمري القدرة الهجومية العربية. فالتفوق العسكري يضمن 

إلرسائيل الحفاظ عىل مبدأ الحرب الوقائية االستباقية  ونقل الحرب إىل أرض العدو. 

تسعى  إذ  اآلمنة».   الحدود  «مبدأ  تضعضع  حال  يف  الفعال  الردع  قوة  يضمن  العسكري  التفوق   : ثانياً

إرسائيل لفرض وجود مناطق منزوعة السالح  وتحديد مسافات متركز القوات لدول الجوار املبارش بالشكل 

الذي يوفر زمن اإلنذار  .

املتحدة  الواليات  حليفتها  من  ممكنة  مكاسب  أكرب  عىل  للحصول  السلمية  التسويات  استغالل   : ثالثاً

األمريكية. االرتباط االسرتاتيجي العسكري هو األداة التي تستمد منها إرسائيل عنارص التفوق، ويعكس ذلك 

التزامها تجاه  أنها ستظل عىل  اُملطلق .  لقد أعلنت أمريكا مراراً  التعاون االسرتاتيجي والدعم األمرييك  حجم 

أمن إرسائيل وتفوقها العسكري عىل خصومها األساسيني ومتكينها من إحباط أي تجمع ُمَعاٍد لها يف املنطقة. 

اإلجــامع  ُيعــزز  إلرسائيــل،  كيــاين  كتهديــد  مجــدداً  اإليــراين»  النــووي  «امللــف  طــرح  رابعــاً: 

حــول رضورة التفــوق العســكري مبفهــوم االنفــراد بامتــالك وســائل الــردع النــووي وعــدم الــرتدد
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يف استعامله. 

بناء عىل ما ذكر أعاله، نالحظ أن املؤسسة العسكرية يف إرسائيل متحور مجهودها العسكري يف االتجاهات 

التالية:    

- اعتامد إسرتاتيجية الحرب البحرية:  تتصدر املشهد اإلعالمي يف اآلونة األخرية ترصيحات لجرناالت من 

القوات البحرية تربز مركزية القوات البحرية يف الحرب املقبلة.

- اعتامد إسرتاتيجية الحرب الجوية: استمرار تعزيز تفوق سالح الجو بهدف إحكام القدرة عىل قصف 

العمق االسرتاتيجي للعدو وخطوطه الخلفية من مسافات بعيدة. ُتجّهز إرسائيل قواتها الجوية بأسلحة ذكية 

قادرة عىل إصابة أهداف من مسافات خارج مدى النظر، وتحطيم دفاعات جوية من ارتفاعات آمنة.

- اعتامد إسرتاتيجية الحرب االلكرتونية: شن هجوم الكرتوين لشل وسائل االتصال ورادارات العدو بواسطة 

توفري شبكة إنذار إسرتاتيجية مسنودة بإمكانات األقامر الصناعية  العسكرية األمريكية.

 - اعتامد إسرتاتيجية الحرب املخابراتية: توجيه ميزانيات كبرية لتفعيل أجهزة املخابرات العسكرية ملنع 

خطورة وقوع رضبة مفاجئة، وتنجيع فعالية التجسس حول قدرات وخطط العدو. ومن الجدير ذكره هنا، 

أّن التفوق العسكري يف املرحلة الراهنة أصبَح ُمرتبًطا بالحسابات األمنية وفعالية األجهزة االستخبارية. 

االسرتاتيجي  التحالف  استمرار  عىل ضامن  يقوم  إلرسائيل  العسكري  التفوق  إسرتاتيجية  يف  التحول  إن 

مع الواليات املتحدة ودعم من دول أوروبا الغربية. واحتفاظ إرسائيل بتفوقها العسكري النوعي يف مجال 

األسلحة التقليدية وغري التقليدية لفرتة مفتوحة زمنياً أمٌر ال بديل عنه، مع التحفظ من إبرام معاهدات قد 

تضع قيوداً عىل تسلحها مثل معاهدة منع انتشار األسلحة النووية.

خالصة األمر، يف املرحلة املقبلة، سيبقى التفوق العسكري تجسيداً للهاجس األمني الذي يندرج يف مقياس 

كل األمور والقضايا التي ُتَغّلف برؤية أمنية وعسكرية. التفوق األمني يتخطى حدود مفهوم توفري الحامية 

بل تحول يف الذهنية والنفسية الصهيونية كضامن بقاء إرسائيل والشعب اليهودي ككل، األمر الذي يتالءم 

مع رغبة إرسائيل يف التعامل مع الدول العربية والرشق أوسطية  مبنطق القوة العسكرية من اجل فرض 

امالءاتها وسياساتها.

ــة ــتطيع ترجم ــا ال تس ــل، إال أنه ــدد إرسائي ــرف ُيه ــود ط ــدم وج ــم ع ــه رغ ــره، ان ــر ذك ــن الجدي وم



٢٩١

تفوقهــا العســكري يف تعزيــز األمــن الشــخيص منــذ االنتفاضــة الفلســطينية، فيبقــى الشــعور الســائد لــدى 
اإلرسائيليــني، بــأن األقويــاء ضعفــاء والضعفــاء أقويــاء.٥١

 

إخفاقات إرسائيل يف مفهومها األمني – حدود القوة٥٢• 

مل يعد مفهوم القوة لدى الدول يف عاملنا املعارص، عىل ما بات يحيط به من تعقيدات وتحوالت، يقترص 

عىل مقدار ما تتمتع به دولة ما من مقدرات تتعلق مبساحتها وعدد سكانها وقوتها العسكرية ومواردها 

االقتصادية، فقد بات األمر أعقد من ذلك بكثري. 

والحاصل أن املبالغة يف تعظيم عامل القوة العسكرية، عىل حساب غريها، مل يعد يفيد بالرضورة يف تعزيز 

قوة الدولة عىل الصعيد اإلقليمي، بالقدر الذي كانت عليه يف السابق. ودليل ذلك أن مثة دول عديدة ليس 

لديها قوة عسكرية كبرية، ولكن تأثريها الدويل واإلقليمي كبريان. هكذا مثال باتت اليابان يف مصاف الدول 

الكبرية يف العامل، بفضل قوتها التكنولوجية والعلمية واالقتصادية واملالية، بغض النظر عن مساحتها وضعف 

قوتها العسكرية وُندرة املوارد االقتصادية فيها، وعىل رغم أنها تكاد تكون دولة منزوعة السالح، وهذا ما 

ميكن أن نتحدث به عن عديد من الدول االسكندنافية وغريها. 

وكان بول كندي (املؤرخ واملفكر األمرييك املعروف) حاجج يف كتاب له عنوانه: «صعود وهبوط القوى 

العظمى»، بشأن عدم قدرة دولة ما عىل مد نفوذها خارج حدودها باالعتامد عىل تنمية وسائل الهيمنة 

والتكنولوجيا  والعلوم  االقتصاد  بتنمية  االهتامم  عن  تنرصف  التي  الدولة  هذه  مثل  أن  وأكد  العسكرية، 

واملوارد البرشية، سيصيبها العطب عاجال أم آجال، بسبب عدم قدرتها عىل التوفيق بني التزاماتها الداخلية 

والخارجية، واملشاكل الخارجية التي ستتعرض لها.

أما يف السياق اإلرسائييل، فإن إرسائيل مل تعترب حدود القوة العسكرية التي تتأثر من ثالثة متناقضات 

أساسية:

أوالً: من أجل تحقيق أهداف حرب تظاهرية مفاخرة يجب أن يكون هناك تفوق عسكري. ولكن كلام 

كان الهدف تظاهريا أكرث، كلام كربت وعظمت مقاومة الخصم مع الزمن، وبالتايل تتغري موازين القوى.

ثانياً: تضخيم الُقّوة العسكرية وتكبري قوة التحطيم يؤثران سلبا عىل القوة القومية، وأساسا قوى االحتامل، 

ويغريان موازين القوى القومية العامة بشكل سلبي.
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ثالثاً: استعامل القوة بدون ضبط أو كبت قد يؤدي إىل إضعافها، ألن اإلجامع والحامس القومي يضعفان 

هام أيضا.

يف حالة إرسائيل، فإن للدوافع والحوافز القومية  تأثري مبارش عىل حدود القوة، فإنه عندما يسيطر عىل 

الشعب شعور الحاجة والرضورة الستعامل القوة، يزيد االستعداد والرغبة لتفعيل القوة. وخاصة يف حالة 

شعور القيادة السياسية بأن لها دعام، وبأن لديها حرية القيام بخطوات سياسية وعسكرية دون تحفظات 

وقيود داخلية.

إن حدود القوة، والتي هي دامئا نسبية ومرنة، تكرب كلام زادت نسبة حيوية ورضورة الهدف أو االهتامم 

به، ويكون إجامع عىل الهدف الوجودي وهو الهدف املتعلق بجميع األفراد ألنه عام وفردي. وتقل كلام 

كانت أهداف الحرب تظاهرية وتفاخرية وخارجة عن حدود األهداف الوجودية.

وهنا يربز ديالكتيك تناقضات القوة: إن التوسيع التظاهري ـ العلني لدائرة األهداف القومية يؤدي إىل 

خفض نسبة الدافعية ومنها إىل تقليل حدود القوة، بينام التمسك باألهداف الوجودية ُيوّسع حدود القوة. 

قدراتها  إىل  فقط  تستند  ال  إرسائيل،  قوة  دامت  ما  وتجاهل محدوديتها،  القوة  يعزز شعور  ما  وأيضاً، 

العسكرية، أو إىل دعم الواليات املتحدة لها، فحسب، إمنا تستمد قوتها أيضاً من اهتاممها بتنمية اقتصادها 

ومواردها البرشية ومستوى حياة مجتمعها باملقارنة مع الدول العربية وخاصة دول الجوار.٥٣ 

من الواضح وجود نقاط ضعف وتراٍخ طرأت عىل املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية، وخصوصاً عىل صعيد 

الجيش الذي حصل فيه ترهل ضمن مجاالت التدريب، ومستوى الطاقة البرشية والُبنية والتنظيم، وهو أمر 

بدا واضحاً يف املواجهة مع حزب الله خالل حرب متوز ٢٠٠٦. إضافة إىل أن املقاومة الفلسطينية كشفت عن 

نقاط ضعف باملنظومة العسكرية اإلرسائيلية التي عجزت عن وقفها.

 وأضف إىل ذلك مثة متغريات طرأت منذ أوائل تسعينيات القرن املايض، أّثرت يف بناء القدرات العسكرية 

الصواريخ  من  منظومات  عىل  دول  وحصول  العربية،  العسكرية  الكمية  القدرة  تزايد  منها:  اإلرسائيلية، 

البالستية ذات املدى املتفاوت، وتلك التي تهدد العمق اإلرسائييل، وإمكانية حصول دول عربية وإسالمية 

مثل إيران وسورية، عىل التكنولوجيا العسكرية بواسطة املال.
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٢١  اهرون ياريف، العمق االسرتاتيجي ، وجهة  نظر إرسائيلية يف أمن إرسائيل يف الثامنينيات ، ١٩٨٠، ص ٢٧.

٢٢   اهرون ياريف، العمق االسرتاتيجي ، ص ٢٨.

٢٣   صالح إبراهيم،  «اسرتاتيجية األمن القومي اإلرسائييل» الفكر االسرتاتيجي العريب، العدد ٣١ كانون الثاين ١٩٩٠،  

ص ٣٥ - ٣٦ .٢٤   حاييم ندل، همحشفا هتسفائيت شل تساهل بني ملحمت ششت هيميم وملحمت يوم كيبور(الفكر 

العسكري لدى الجيش اإلرسائييل بني حرب األيام الستة وبني حرب الغفران)، حيفا، ٢٠٠٣، ص٧٢-٧٨.

٢٥    املصدر السابق.

٢٦    أوري بار يوسف، « مفاجأة حرب الغفران»، معرخوت، ٣٦١، ١٩٩٨، ص ١٢-٢٤.

٢٧   حاييم ندل، ص ٨٤-٨٨.

٢٨   إفرايم عنبار، «االسرتاتيجية اإلرسائيلية منذ حرب الغفران وما بعدها»، معرخوت، ٢٨٩-٢٩٠، ١٩٨٣، ص ١٦-٢٤.

٢٩    املصدر السابق. 

٣٠   أوري بار يوسف، « مفاجأة حرب الغفران»، معرخوت، ٣٦١، ١٩٩٨، ١٢-٢٤.

٣١   غربيئيل بن دور، «ما بني الحسم والنرص»، عيونيم ببيطحون ليئومي (نظرات يف األمن القومي)، ٢، ٢٠٠١/، ص 

.٢٥-٤١

٣٢   أنظر مادة (خطة تيفن ٢٠١٢)يف أوراق إرسائيلية الصادرة عن مدار ـ املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية.

الجامعة  اإلرسائييل،  االسرتاتيجي  الفكر  يف  واملتغري  الثابت  القومي,  لألمن  اإلرسائيلية  الرؤيا  هوروفيتس,  دان     ٣٣

العربية، ١٩٧٣، ص ٤٢. وانظر أيضا تقرير بعنوان حرب اختيارية (١٩٨٥): مركز جايف للبحوث اإلسرتاتيجية, جامعة تل أبيب, 

ص ٦٩.

٣٤   زئيف شيف، هآرتس، ٢٠٠٦/١٠/١٧.

٣٥   هآرتس, ٢٠٠٦/١٢/٥.

٣٦    ميخا بار، الخطوط الحمراء إلسرتاتيجية الردع اإلرسائييل، تل أبيب، ١٩٩٠، ص ١٥١.

٣٧  شاي فلدمان، الخطر النووي اإلرسائييل، تل ابيب، ١٩٨٣، ص ٦٣ .  

٣٨  مردخاي فعنونو هو خبري نووي إرسائييل.  كشف فعنونو معلومات عن األسلحة النووية اإلرسائيلية علنا أمام 

النووى قرب مدينة دميونا  املفاعل  بتصوير أجزاء حساسة داخل  يقوم  أن  استطاع خالل فرتة عمله  العاملية.  اإلعالم  وسائل 

بواسطة كامريا محمولة. ثم قام بتهريبها إىل خارج إرسائيل، إىل إنكلرتا .ونرش ما لديه من وثائق حتى يعلم العامل حقيقة املفاعل 

النووي دميونا. استطاعت أجهزة املوساد إلقاء القبض عليه يف إيطاليا ومنها تم تخديره وشحنه بحريا إىل تل ابيب حيث حوكم 

بتهمة الخيانة العظمى وإفشاء أرسار عسكرية حساسة .وصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة، إال أنه ُأطلق رساحه  من 

السجن العام ٢٠٠٤، وسط قيود فرضت عىل تحركاته وترصيحاته.

ــدد ــه ح ــينيات إال ان ــذ الخمس ــة من ــة النووي ــال الطاق ــيس يف مج ــيل - فرن ــاون إرسائي ــود تع ــار اىل وج ٣٩   يش
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 يف املجاالت السلمية.

٤٠   لوي ـ رينيه برس، «الردع النووي وعالقته باملكاسب االسرتاتيجية»، نتيف، ٦(٣٥)، ١٩٩٣، ص ١٥-١٨.

٤١   املصدر السابق.

٤٢   هآرتس ، ٢٠٠٧/١/٢٢.

٤٣   يديعوت أحرونوت ، ٢٠٠٦/٥/١٢ .

٤٤  أفرن كوهني، إرسائيل والقنبلة، القدس: مؤسسة شوكن للنرش، ٢٠٠٠، ص ٤٤٠.   

٤٥   يوفل نئامن، «إرسائيل ومحدودية الردع النووي»، نتيف، ١-٢(٥٤-٥٥)، ١٩٩٧، ص ١٦٧-١٧٠.

٤٦   يديعوت أحرونوت ، ٢٠٠٦/١٢/١٢.  

٤٧  هآرتس ، ١٢/١٠/.٢٠٠٦

٤٨  نفس املصدر. 

٤٩   يرسائيل  طال، األمن القومي، ١٩٩٦.

٥٠   راجع خطة «تيفن ٢٠١٢ ». 

٥١   يوفل  شتاينتس، «مالحظات حول األمن القومي»، معرخوت، ٣٩٨، ص ٤-٧ .

     اوري  بار يوسف، «األزمة يف مفهوم األمن اإلرسائييل»، معرخوت، ٤٠، ص ١٠-١٩.

٥٢    يرسائيل طال، االمن القومي،  ص ٢٦-٢٧ .

٥٣   فمثال يبلغ حجم اإلنفاق عىل الفرد يف إرسائيل، يف مجال التعليم، حوايل ١٢٠٠ دوالر، يف حني أنه يف العامل العريب 

يبلغ حوايل ١١٠ دوالر، يف العام. أما حصة الفرد اإلرسائييل من اإلنفاق عىل البحث العلمي فتبلغ حوايل ٥٠٠ دوالر يف العام، 

باملقابل فإن حصة اإلنفاق عىل الفرد يف العامل العريب، يف مجال البحث والتطوير، ال تزيد عن ٨ دوالرات يف العام، وبحسب 

املؤرخ اإلرسائييل غاي بخور فإن اإلنتاج الوطني الخام إلرسائيل ارتفع إىل ١٥٠ مليار دوالر يف العام ٢٠٠٦.  وهو ما يساوي 

اإلنتاج الخام لألردن(١٥ مليار دوالر) ولبنان (٢٤ مليارا) ومرص (١١٦ مليارات)، مع الفارق الكبري بني عدد سكان إرسائيل، 

وعدد السكان يف كل من مرص ولبنان واألردن. يديعوت أحرونوت، ٢٠٠٦/١٢/٢١ .





الفصل الخامس
العالقة بني املؤسسة السياسية والعسكرية
 يف بلورة االسرتاتيجيات العسكرية
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هذا الفصل هو محاولة لطرح وجهة نظر أكادميية حول ماهية العالقة بني املؤسسة السياسية والعسكرية، 

العالقة بني  الفصل إىل رسد تطور  العسكرية اإلرسائيلية. مل يتطرق هذا  وتأثريها عىل بلورة االسرتاتيجيات 

املؤسستني السياسية والعسكرية، األمر الذي تم تناوله بإسهاب يف بحوث ودراسات سابقة، والتي أرشنا إىل 

معظمها يف هوامش ومراجع الكتاب.

إن النقاش الدائم يف إرسائيل حول دور ومكانة املؤسسة العسكرية يف عملية اتخاذ القرارات السياسية – 

األمنية، يندرج يف سياق ماهية العالقة بني املستويني السيايس والعسكري، إذ يتطرق الباحثون إىل منوذجني 

أساسيني لوصف هذه العالقة: النموذج األول وهو الوظيفي والنموذج الثاين هو املشاركة. 

ُيبّلور املستوى السيايس وُيّعرف األهداف املرجوة ويعرضها بدوره عىل املستوى  فوفق النموذج األول، 

العسكري، الذي يضع تصورًا وخطًطا مع تحديد اإلمكانيات لتحقيق هذه األهداف. هذا النموذج ال يكرتث 

معظم  يشك  مل  والعسكري.١   السيايس  املستويني  الفّعالة عىل  الشخصيات  بني  واالحتكاك  العالقات  بدور 

الباحثني، الذين بحثوا العالقات السياسية ـ العسكرية يف إرسائيل حتى نهاية القرن املايض، بفعالية السيطرة 

السياسية عىل الجيش اإلرسائييل، وبخضوع الضباط لسلطة املستوى السيايس. وقد استخدموا لتوضيح الحالة 

اإلرسائيلية آراء ومقوالت مثل، إن مقولة كالوزفيتس الشهرية بأن الحرب ما هي إّال استمرارية للسياسة بطرق 

مختلفة، التي رسخت، حتى يف النصف األول للقرن التاسع عرش، تعرب عن استعالء الدبلوماسية عىل القيادة 

النوع من العالقة  العسكرية وانصياع املستوى العسكري للمستوى السيايس.٢ ومن الجدير ذكره، أن هذا 

َع يف العام ١٩٧٦ عىل أثر توصيات لجنة أغرانات  موثق يف الوضع اإلرسائييل بقانون أسايس للجيش والذي ُرشّ

التي قامت بالتحقيق بنتائج حرب ١٩٧٣، حيث أوصت بتوضيح مهام واستقاللية كل مؤسسة.

أما النموذج اآلخر، فيشري إىل وجود دور مركزي للمؤسسة العسكرية يف اتخاذ القرارات، حيث يعتمد 

هذا النموذج عىل العالقة من منظار الرشاكة والتبادل. يعترب هذا النموذج الجيش رشيكاً مكمًال للمستوى 

السيايس يف عملية رسم السياسات. ومن غري املفاجئ أن ممثيل هذا التوجه هم شخصيات من قيادات سابقة 
يف الجيش اإلرسائييل مثل بوغي يعلون،عامي ايلون وغريهم.٣
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قد نتفق مع رفض يورام بريي يف كتابه «جرناالت يف مجلس الوزراء»، للفرضية القائلة بأن موقف الجيش 

اإلرسائييل من السياسة ينسجم مع النموذج الوظيفي، موضحا أن الجيش ليس مجرد أداة يف يد السلطات 

السياسية.٤ ألن هناك فجوة كبرية بني املنشود والواقع يف العالقات بني املؤسستني.

 يصعب عىل املستوى السيايس اإلرسائييل تعريف أهدافه األمنية، وأما املستوى العسكري فيقوم بتعبئة 

الفراغات الناتجة، ألنه قد يكون مضطرا لذلك وأحيانا كونه متحمسا لذلك، وغالباً ما ينىس يف الحقيقة دوره 

بأنه هو فقط مبثابة ذراع فعالة للحكومة. إضافة إىل ذلك، ميكننا االفرتاض بأن املستوى السيايس ليس ضليعاً 

باملامرسة والتطبيق العسكري، حتى وإن كانت للمستوى السيايس خلفية عسكرية، كام عليه الحال يف الكثري 

والتحديثات  باملستجدات  ليس ملاًم  السيايس)  املستوى  (أي  أنه  املفرتض  الحكومات اإلرسائيلية، فمن  من 

التكنولوجية العسكرية الرسيعة.

القرارات  واتخاد  التخطيط  عىل  املعتاد  الجسم  هو  اإلرسائيلية،  والحالة  الوضع  يف  العسكري  املستوى 

بشكل منهجي وثابت، ويف حاالت معينة سيطرته ونفوذه  كبريان. أجسام مدنية مثل وزارة الخارجية ليست 

لها مكانة ودور واضح يف قضايا ذات أبعاد إسرتاتيجية وعسكرية. كام وأن «مجلس األمن القومي»، الذي 

أقيم ليكون جساًم ُيحرّك رئيس الحكومة والحكومة لتحضري بدائل لقرارات يف مجاالت عدة (مثًال السيايس، 
العسكري، االقتصادي واالجتامعي) ليس حاًرضا بالصورة الصحيحة والرضورية يف عملية اتخاذ القرارات.٥

يدأب، يف مقر قيادة الجيش يف تل أبيب، عرشات من الضباط واملدنيني يف شعبة السياسة والتخطيط 

التي  السياسية  الضباط يف االجتامعات  كبار  بينام يشارك  القرار،  ُصّناع  التي تخدم  املعطيات  عىل متحيص 

ُتتخذ فيها القرارات. فهم يعملون مع الفريق املصّغر غري الرسمي، الذي يحظى بثقة رئيس الحكومة، ومع 

مجلس الوزراء، خاصة مع اللجنة الفرعية يف الحكومة املعروفة باسم «مطبخ الحكومة»، أو «املجلس الوزاري 
لألمن».٦

ومن املتعارف عليه يف مجال العالقة بني املستويني السيايس العسكري، هو أّن نقطة التوازن يف العالقة ما بني 

املستويني تتغري يف أوقات الحرب، بحيث أن املستوى العسكري تزداد أهميته. ويصعب يف حالة الحرب العمل 

وفق منوذج واحد للعالقة بني املستويات املختلفة. ففي العامل أجمع، وإرسائيل غري مستثناة، يزداد ثقل الجيش 

أثناء الرصاعات العسكرية والحروب أيضاً. ومن طبيعة الحال أن يقوم الجيش بدور أسايس يف إدارة الحرب
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يف املستوى امليداين والذي يتمتع به باستقاللية مهنية، ولكن هنالك دور آخر ال يقل أهمية أال وهو تحديد 
املفاهيم واإلسرتاتيجية األمنية.٧

متعدد  مجتمع  يف  قومي  بإجامع  ويحظى  السيايس  للمستوى  ينصاع  جيش  بناء  إرسائيل  استطاعت 

التوجهات واالنتامءات السياسية. إن مؤسيس الدولة وخاصة بن غوريون، أدركوا رضورة عدم أملَس باإلجامع 

القومي فيام يتعلق باألجهزة األمنية، عىل خلفية الرصاعات اإليديولوجية ـ السياسية والعسكرية التي سادت 

مرحلة الييشوف قبل ١٩٤٨. لذلك، قاموا بتحديد قوانني ورشائع للجيش تضمن قيم املجتمع اليهودي من 

جهة والحفاظ عىل وجود تنظيم عسكري بريوقراطي  ُيقوم ويعتمد عىل نظام رسمي ومستقل من جهة 

أخرى.٨  ويف ٢٦ أيار ١٩٤٨، تم نرش أمر إقامة الجيش، الذي يحدد صيغة العالقة بني املستوى السيايس وبني 

املستوى العسكري عىل أن يخضع الجيش للحكومة بواسطة وزير األمن.

الجيش ال يرسم سياسات، وال يفرض نظام حكم، وال يفرض قوانني تخص السلطات التنفيذية والترشيعية 

يف الدولة. حتى أن الجيش ال يقرر هيكلية مبناه ونظامه وال يضع إسرتاتيجيته العسكرية، إمنا ُتربمج خطوط 

عمله بحسب توصيات الحكومة. فام الجيش إال ذراع الدفاع واألمن ومنفذ لقرارات الحكومة والكنيست 

واألسلحة  باملعدات  وتجهيزه  بتزويده  يتعلق  ما  يقرر  بأن  الجيش  ميكن  قانون  ُسن  والحقاً،  إرسائيل.٩  يف 

والتقنيات العسكرية من حيث الكمية والنوعية.١٠ 

ومن أجل تعزيز الفصل بني املؤسستني السياسية والعسكرية، أنشئت هيئتان منفصلتان: هيئة األركان 

العامة التي متثل املؤسسة العسكرية، ووزارة األمن املدنية التي متثل املؤسسة السياسية. 

وجدير ذكره هنا أن اعتبارات هيئة األركان العامة تلعب دوراً بارزاً يف تقرير السياسة األمنية اإلرسائيلية. 

األمر الذي بدأ يتعاظم تدريجياً يف ظل غياب أجهزة رسمية تقدم االستشارة مبواضيع تخص األمن القومي 

لجانب املؤسسة السياسية، فال يوجد يف إرسائيل آلية لفحص ومراجعة  االعتبارات االمنية التي قد تشكل 

منظومة املفاهيم االمنية واالسرتاتيجية. 

شأن  يف  القرار  صاحب  أي  وتفعيلها،  العسكرية  القوة  عىل  السيايس  للمستوى  واضحة  سيطرة  هناك 

استعامل القوة العسكرية وقيام الجيش بالعمليات العسكرية. إال أنه يف مجاالت مهمة أخرى مثل بلورة 
النظرية األمنية، مناذج القوة العسكرية،  يعترب الجيش «دولة داخل دولة» يف إرسائيل.١١
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رئيس هيئة األركان العامة هو الذي يقرر بالنسبة لـ «شخصية» الجيش، أي أهداف األذرع واألجنحة 

تعيني  نظام  القتال،  وسائل  العملياتية،  الخطط  القوات،  نظام  منها،  املتطلبة  املختلفة  واملهارات  املختلفة 

الضباط.

 ومع الوقت توطدت العالقة بني وزراء األمن وبني رئيس هيئة األركان العامة من حيث تنسيق العمل 

بينهم، إال انه يف حاالت قليلة، تم فرض آراء وزراء األمن عىل قرارات هيئة األركان، باعتبار أن رئيس هيئة 

األركان ميلك األدوات املناسبة لفحص ومراقبة وتحليل كل املعطيات بينام ال تتوفر هذه االدوات لدى وزير 
األمن واملؤسسة السياسية.١٢

املستوى  وبني  السيايس  املستوى  بني  ما  العالقة  ماهية  تعكس  زمنية  حقب  عدة  إىل  اإلشارة  ميكننا 

العسكري: الحقبة األوىل والتي شكلها وزير األمن األول دافيد بن غوريون. الحقبة الثانية هي ما بعد حرب 

١٩٦٧ ومرحلة حرب ١٩٧٣. الحقبة الثالثة تنعكس يف حرب متوز ٢٠٠٦ . 

ففي عهد بن غوريون، متت صياغة العالقة بني املؤسستني، حيث كانت هيئة االركان العامة تساعد وزير 

تواصله  استنادا عىل  ويقرر  يفكر  أن  األركان، ومبقدوره  هيئة  برئيس  مرتبطا  غوريون  بن  يكن  ومل  األمن. 

الحثيث واملبارش مع أجنحة قيادة االركان العامة. أحيانا، كان عىل القيادة العامة رضورة إقناع وزير األمن 
بشؤون تتعلق بالنظام والتجهيز ونظرية القتال وتعيني ضباط مبراتب عليا.١٣

كون بن غوريون عّراب املؤسسة السياسية وكونه واضع أسس النظرية االمنية لهذا الكيان، مكنه ذلك 

من أن يكون قادرا عىل التوصل إىل استنتاجات مستقلة، والبت يف قضايا واتخاذ قرارات تتعلق يف الجيش. 

يقدم  ذراعاً  ُتشكل  وأقسامها  العامة  القيادة  أجنحة  تعد  مل  تدريجي،  وبشكل  غوريون،  بن  فرتة  بعد 

مساعدة مبارشة لوزير األمن، بل منع رؤساء هيئة االركان العامة التواصل املبارش بني عنارص القيادة العامة 

وبني وزير األمن. ومن الجدير ذكره، أن هذا اإلجراء ما زال قامئاً حتى املرحلة الراهنة، عدا التواصل املبارش 
بني رئيس شعبة االستخبارات العسكرية (أمان) وبني وزير األمن.١٤

ــية  ــرارات سياس ــاد ق ــاركة يف اتخ ــش املش ــادة الجي ــع  ق ــن من ــم م ــىل الرغ ــرب ١٩٧٣، وع ــد ح بع

ــارات  ــري املط ــرب، أو تفج ــدالع الح ــل ان ــة قبي ــة وقائي ــه رضب ــل رضورة توجي ــكري، مث ــع عس ذات طاب

اقتــرصت الحــرب،  خــالل  لســورية  الســوفييتي  الجــوي  القطــار  طائــرات  هبــوط  ملنــع  الســورية 
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ــوم  ــرب  بي ــوب الح ــل نش ــات قبي ــا توصي ــايت وأبرزه ــداين والعملي ــتوى املي ــىل املس ــش ع ــات الجي توصي

واحــد، بعــدم تجنيــد جنــود االحتيــاط. اتضــح مــن خــالل التحقيقــات حــول إخفاقــات الجيــش اإلرسائيــيل 

ــه ســاد عــدم وضــوح يف العالقــة بــني املســتوى الســيايس وبــني املســتوى العســكري  يف هــذه الحــرب، أن

ــات  ــح األمــور وتعريــف الصالحي ــر األمــن. فمــن أجــل توضي ــادة الجيــش لوزي ــاع قي ــق بانصي ــام يتعل في

والعالقــات بــني املســتوى الســيايس والعســكري بشــكل نهــايئ، تــم ســن قانــون يف شــهر آذار مــن العــام 

١٩٧٦ عــرف بـــ «قانــون أســايس الجيــش» ُيشــري إىل خضــوع  رئيــس وهيئــة األركان العامة لســلطة الحكومة 

ــام الجيــش  ــدة للحكومــة ام ــة الرســمية الوحي ــل الصف ــر األمــن  ميث ــر األمــن، عــىل أن وزي بواســطة وزي

وعــىل الجيــش االنصيــاع لتعليامتــه.١٥  

مسألتني  يف  الجيش  عىل  السياسية  املؤسسة  تأثري  اقترص   ،١٩٧٦ القانون  هذا  صدور  من  الرغم  وعىل 

مهمتني: قرار الحرب وحجم ميزانية الجيش. وما زال املستوى السيايس ال ميلك األدوات والخربات الكافية 

عىل  يوافق  امنا  العسكرية،  االسرتاتيجية  حتى  األمور،  من  كثري  يف  الجيش  عىل  إرادته  لفرض  تؤهله  التي 

التوصيات التي تقدمها إليه قيادة هيئة االركان العامة. أما فيام يتعلق بحجم امليزانية العسكرية،  فتقررها 

الحكومة وتحددها بعد جدل عنيف بني قيادة الجيش ووزارة املالية. 

أما يف الحرب عىل لبنان العام ٢٠٠٦، ورغم املعلومات حول تخطيط مسبق للحرب من الجانب اإلرسائييل. 

العينية، خالل ساعات قليلة دون أن  أقرّت الحكومة اإلرسائيلية العدوان ووافقت عىل مخططات الجيش 

ميلكون  ال  السياسية  املؤسسة  قادة  كون  وبسبب  لها.  الدقيقة  واإلسرتاتيجية  السياسية  الحسابات  تجري 

بإرتباكهم يف تحديد أهداف إسرتاتيجية  انعكست  التي  العسكرية  باألمور  الحد األدىن من اإلملام واملعرفة 

وأمنية واضحة، خضعت الحكومة ومنذ اللحظة األوىل إلعالن العدوان، إلمرة الجيش، وأبرزت صدق املقولة 

وفرض  القرارات  اتخاذ  للتأثري عىل  كبرية  قدرة  لهم  الجيش  فجرناالت  دولة»،  ذو  «إرسائيل هي جيش  أن 

الخطط والرتتيبات العسكرية عىل املؤسسة السياسية، حتى أّن أهداف الحرب أيضاً متاشت وتغريت بحسب 

التقديرات العسكرية. 

يشــري رئيــس األركان الســابق دان حالوتــس١٦ بشــهادته أمــام لجنــة فينوغــراد التــي حققــت يف 

أداء املســتويني الســيايس والعســكري خــالل حــرب ٢٠٠٦، بــأن املســتوى الســيايس قــرر الخــروج 

إىل الحــرب دون أن يــدرك مغــزى القــرار الــذي اتخــذه. قــال حالوتــس إنــه كان مــن الواضــح أن 

ــار  ــيايس اخت ــتوى الس ــر، وأن املس ــد تقدي ــاعة يف أبع ــتغرق ٩٦ س ــكرية تس ــة عس ــن حمل ــث ع الحدي
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اإلمكانيــات األكــرث تطرفــاً بذريعــة تلقــني حــزب اللــه درســاً لــن ينســاه. كــام أشــار رصاحــة إىل أنــه حــني 

اتخــذ القــرار بالحــرب، كان هنــاك انطبــاع يف هيئــة األركان العامــة، بــأن املســتوى الســيايس مل يكــن يــدرك 
حقيقــة القــرار الــذي قــام باتخــاذه.١٧

هنالك اعتقاد سائد لدى املجتمع اليهودي بأّن رجال الجيش هم ذوو الكفاءة األعىل، وبأنهم أكرث والًء 

للدولة ويفهمون مصالح الدولة أكرث من غريهم وبأنهم بعيدون عن املصالح الشخصية. فليس مصادفة أّن 

إرسائيل هي الدولة الوحيدة يف «العامل الدميقراطي» التي يشارك يف اجتامعاتها الوزارية أبرز قادة الجيش 

متمثلني بحضور دائم لرئيس األركان وحضور مكثف لرئيس شعبة االستخبارات العسكرية ورئيس املخابرات 

العامة، الذين يرتكون بصامت واضحة عىل شكل ومضمون القرار السيايس.١٨  

كذلك، تساهم وسائل اإلعالم العربية يف إخضاع املستوى السيايس ألوامر الجيش، حيث أّن معظم املراسلني 

واملحللني العسكريني يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية مييلون بل ويؤيدون ترصيحات وآراء قادة الجيش، وحتى 

أّن معظم املقابالت والنقاشات املتلفزة ُيستدعى إليها يف غالب األمر العسكريون الذين يخدمون يف الخدمة 

العسكرية الفعلية واالحتياط، فقد يُجند اإلعالم اإلرسائييل للضغط الستمرار الحرب. 

يف حرب أكتوبر ١٩٧٣ وحرب متوز ٢٠٠٦، عند فشل األداء العسكري خالل مجريات الحرب، بدأت تظهر 

ملرحلة  استباقية  كمرحلة  والعسكرية  السياسية  املؤسستني  بني  التوتر  حالة  اإلعالم  وسائل  صفحات  عىل 

أثناء  الرب،  اللواء بيني غينس، قائد سالح  املحاسبة وتحمل مسؤولية فشل الحرب. لعل ما ورد عىل لسان 

حرب متوز ٢٠٠٦،  يعرب عن حالة التوتر هذه، بقوله « إّن أحداً يف القيادة العسكرية العليا مل يّدع أن قوة 

إمكانية  السياسية، حول  القيادة  اتهامات  عىل  رداً  الربي»،  الهجوم  «البضاعة» دون  توفر  أن  جوية ميكنها 

«إّن قرار عدم إدخال الجنود يف املرحلة  تحقيق أهداف العدوان من خالل الرضبات الجوية. وقوله أيضاً 

األوىل من القتال مل يكن قرار الجيش اإلرسائييل بل القيادة السياسية». كام وادعى «أّن اعتبارات القيادة 

السياسية أّدت إىل أن خطة عمل الجيش اإلرسائييل مل تتحقق يف األسابيع األوىل من القتال». ترصيح آخر 

الشاميل يف حرب متوز  اللواء  قائد  آدم،  أودي  اللواء  لسان  ورد عىل  ما  العالقة، وهو  إىل هذه  أيضاً  يشري 

وقت  يف  االحتياط  استدعاء  يجب  وكان  مبكر،  وقت  يف  تدخل  أن  الربية  القوات  عىل  كان  «بأنه   :٢٠٠٦

سابق، وإعداد الجيش. وقد كان ممكناً تقليص حجم اإلصابات، وتقصري أيام الحرب لكّن من تأخر يف ذلك
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هو قرار املستوى السيايس».١٩

نستطيع ان ندرك من خالل هذا العرض املقتضب ملبنى ومضمون العالقة بني املستويني السيايس والعسكري 

أن تأثري رجال السياسة يف إرسائيل محدود بالنسبة لجوهر الجيش، وتأثريهم شكيل يف اتخاذ القرارات، أما 

قد  العالقة  أن هذه  فيه  ال شك  العسكري. ومام  املستوى  نصيب  من  فهي  العسكرية  للعمليات  بالنسبة 

توطدت بفعل حضور ومشاركة رجال الجيش يف جلسات املستوى السيايس، أي الحكومة اإلرسائيلية.
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أشكاالً  وضعنا  ذلك،  لتحقيق  وتسهيًال  إرسائيل،  يف  العسكرية  املؤسسة  مبنى  عىل  الفصل  هذا  يرتكز 

توضيحية تشمل األقسام الرئيسية والفرعية التي تشكل الجيش اإلرسائييل.

والطريان  والبحرية  الرب  كسالح  تشكله  التي  املركزية  الُبنى  من  لعدد  تفصييل  رشح  إىل  تطرقنا  ثم، 

واالستخبارات واأللوية والوحدات الرئيسية.

هدفنا من وراء ذلك، تسهيل عملية معرفة البنية األساسية للجيش وبالتايل طريقة عملها وقنوات التنسيق 

بني كافة األذرع تحت إرشاف وتوجيه هيئة األركان العامة.

واستعنا بعدد من املصادر األساسية لوضع مادة هذا الفصل، ويف مقدمتها موقع الجيش اإلرسائييل املركزي 

عىل االنرتنت، واملواقع الخاصة بكل سالح ولواء ووحدة، ومنشورات هذه األطراف.

األركان  الجيش اإلرسائييل وألويته وفرقه تحت مظلة هيئة  الرتابط بني أسلحة  القارئ مدى  وسيالحظ 

العامة كمستوى عسكري والتنسيق مع املستوى السيايس، وهذا قد أرشنا إليه سالفا.

لقد خطا الجيش اإلرسائييل خطوات عديدة يف مجال تنظيمه، من حني تأسيسه يف العام ١٩٤٨ بعد توحيد 

كافة العصابات  الصهيونية يف إطار واحد، مرورا بتجارب الحروب العديدة التي خاضها ضد الدول العربية 

وضد الفلسطينيني. واملالحظ أن الجيش اإلرسائييل قد تبنى أسس تشكيالته من الجيش الربيطاين يف األساس 

ُمحدًثا تعديالت متواصلة عىل تركيبته خالل العقود الستة األخرية. 

يف مفتتح الفصل شكٌل توضيحي ملبنى وحدات الجيش اإلرسائييل، ثم شكل آخر للقوات املسلحة فيه، 

وشكل توضيحي ثالث للقيادة العامة لهيئة األركان وتفرعاتها.
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ذراع/ سالح الرب 

ُأٌقيم يف العام ١٩٨٦ مركز قيادة ذراع الرب/ القوات الربية،١ عىل إثر االستنتاجات من حرب لبنان ١٩٨٢، 

وهي رضورة إقامة قيادة موحدة لجميع قوات اليابسة يف الجيش اإلرسائييل: سالح املشاة، سالح اُملدّرعات، 

تأهيل جيوش  لوحدات  كقيادة مركزة  عام  تعمل بشكل  والتي  املدفعية،  الحربية وسالح   الهندسة  سالح 

اليابسة يف الجيش اإلرسائييل.

من أبرز التغيريات البنيوية التي طرأت عىل هيكلية الجيش،  بناء ذراع ثالث، أي ذراع اليابسة، إضافًة 

إىل سالحي الجيش: سالح الجو وسالح البحرية. يف عهد رئيس األركان السابق دان حالوتس، بدأ التخطيط 

لربط جميع قوات الرب التي تبعت مبارشة لرئيس األركان بسالح اليابسة كجسم منفصل تحت قيادة ذراع 

اليابسة، األمر الذي أخد يتسارع بعد حرب متوز ٢٠٠٦ وتوصيات لجنة فينوغراد التي أشارت إىل فشل أداء 

قوات اليابسة وعدم التنسيق بني أجهزتها املختلفة. أضف إىل ذلك، تعيني غايب أشكنازي رئيساً لهيئة األركان 

ومن بعده تسلم إيهود باراك حقيبة األمن، وكالهام انحدرا من قيادة ذراع اليابسة، وما زاال يعتقدان بأن 

هذا السالح هو العمود الفقري للجيش اإلرسائييل.

منذ العام ٢٠٠٦، حصلت قيادة قوات اليابسة عىل مسؤوليات إضافية، وذلك يف سياق إعادة هيكلة وبناء 

سالح الرب كجسم منفصل ومستقل.

ولقد وضعت تحت إدارة سالح الرب مجموعة وحدات: 

وحدة االتصاالت املحوسبة وحدة املشاة     

وحدة اإلمدادات (اللوجستية) وحدة املدرعات   

وحدة التسليح، الذخرية واملهامت وحدة الهندسة الحربية   

وحدة اإلدارة العسكرية وحدة املدفعية    

وحدة االستخبارات

تعود أهمية بناء ذراع اليابسة يف مرحلة مل يعد سالح املشاة يشكل القوة الرئيسية يف القوات الربية، حيث 

اعترب لواء املشاة الوحدة التكتيكية يف الجيش اإلرسائييل، إال انه أصبح بديهياً خلق قيادات ومراكز عمليات 

تضم عدة وحدات. ومن هنا برزت فكرة إقامة «األوغدا» (من العربية وتعني «ُعصبة») التي تشكل وحدة 

تكتيكية مشرتكة تضم مجموعة من الوحدات/األسلحة مثل  املشاة واملدرعات وغريها، لتكون قادرة عىل 

تنفيذ مهام مستقلة.٢  
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عىل خالف الذراع الجوي والبحري، فإن ذراع الرب يعمل عىل بناء القوة عىل األرض، فيتم تفعيل القوات 

الربية  بواسطة مقر القيادة العامة وقيادات األلوية. 

منوذج من مهام سالح الرب

من أهم وظائف سالح الرب:

االهتامم يف بناء وتدريب قوات اليابسة، إضافة إىل تطوير نظريات حربية قتالية.- 

تحديث وتنوع وسائل تدريبات، من خالل رؤيا إسرتاتيجية واضحة، من أجل مواجهة «التهديدات» - 

الخارجية كحرب شاملة أو مواجهات مع تنظيامت مسلحة. 

بلورة نظريات قتالية لقوات اليابسة، وتنظيم وإدارة التطوير، والتزود بالسالح، وإرشاد وتدريب القوات - 

الربية مع االستغالل األكرب للقوة القتالية عىل األرض.

تحمل مسؤولية تقوية وتدعيم جميع الوحدات والتنسيق بينها.- 

ملحات مهمة يف بناء سالح الرب٣

١٩٨٣- أقيم مركز قيادة القوة امليدانية .• 

املركز •  امليدانية». وشمل هذا  «القوات  قيادة  مركز  أساس  الرب» عىل  ذراع  قيادة  «مركز  أقيم   -١٩٩٨

منذ إقامته سالح املشاة وسالح املظليني، وسالح الذخرية واملعدات، وسالح  املدفعية، وسالح الهندسة 

الحربية. 

٢٠٠٠- أقيم سالح «االستخبارات امليدانية» وُألحق مبارشة مبركز قيادة ذراع اليابسة.• 

٢٠٠٣- بدأ تحويل «مركز قيادة ذراع الرب» من مركز قيادة عليا مرشف عىل بناء جيوش الرب إىل ذراع • 

برية تسيطر أيضا عىل تفعيل هذه الجيوش يف امليدان أيضا. 

٢٠٠٥- مع تعيني دان حالوتس رئيس األركان العامة، اتخدت عدة خطوات لبناء سالح الرب: • 

مشرتكة •  تدريبات  ملركز  النقب  يف  املوجودة  القاعدة  وتحولت  امليدانية،  للوحدات  تدريبات  قاعدة 

لجميع قوات الرب وُسميت بـ «املركز القومي للتدريبات امليدانية».

يف ٢٦-١٢-٢٠٠٥ أخِضع سالح االمدادت (اللوجستية) ملركز قيادة ذراع الرب.• 

يف ٢٧-١٢-٢٠٠٥ أخِضع سالح االتصاالت املحوسبة ملركز قيادة ذراع الرب. • 

 ٢٠٠٦ إقامة ذراع / سالح الرب.• 
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ذراع/ سالح الجو

هو الذراع الجوي لجيش الدفاع اإلرسائييل. يف العام ٢٠٠٥، تبدل اسم سالح الجو إىل «ذراع الجو والفضاء».

العام  يف  «الهاغاناه»  منظمة  إطار  الجوية) ضمن  (الخدمة  عنوان  تحت  اإلرسائييل  الجو  سالح  تأسس 

.« S-199 ١٩٤٧. ويف حرب ١٩٤٨، تم تشغيل طائرات استكشاف خفيفة وأربع طائرات «آفيا

يف الساعات األوىل لحرب ١٩٦٧ هاجمت طائرات سالح الجو اإلرسائييل قواعد عسكرية ومطارات ملرص، 

سورية واألردن، عرفت العملية بـ «موكيد». 

يف حرب االستنزاف رضب سالح الجو اإلرسائييل أهداًفا أرضية يف عمق األرايض املرصية ماّم أدى إىل إنهاء 
الحرب. كانت أبرز العمليات لسالح الجو اإلرسائييل يف هذه الحرب:٤

١١ ايلول ١٩٦٩: ُأسقطت ١١ طائرة مرصية يف املعارك يف منطقة قناة السويس.• 

٧ كانون الثاين ١٩٧٠: عملية «فريحة»، وهي قصف سالح الجو اإلرسائييل يف العمق املرصي.• 

٣٠ متوز ١٩٧٠: عملية «رميون ٢٠» وهي معركة جوية يف منطقة القناة.• 

يف حرب ١٩٧٣، كانت أشد املعارك التي خاضها سالح الجو اإلرسائييل. تكبد سالح الجو اإلرسائييل الكثري 

من الخسائر يف الطائرات والطيارين نتيجة إلصابتها بصواريخ أرض ـ جو مرصية. يف بداية الحرب أنهمك 

سالح الجو اإلرسائييل بشكل كبري يف إمداد قوات الرب التي كانت بحالة حرجة يف األيام األوىل. إال انه يف مرحلة 

متقدمة بدأ بقصف مطارات وإصابة منشآت يف العمق املرصي والسوري.

يف حرب ١٩٨٢، دمرت طائرات إرسائيلية بطاريات صواريخ سورية. وكانت كربى املعارك الجوية يف عهد 

الطائرات النفاثة، والتي اشرتكت فيها حوايل ١٢٠ طائرة حربية إرسائيلية، وأُسقطت ٥٩ طائرة حربية سورية.٥ 

عمليات  يف  اإلرسائييل  الجو  لسالح  التابعة  الحربية  املروحيات  دور  فربز  االنتفاضة  مواجهة  يف  أما 

ومواقع  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  الفلسطينيني يف  واملقاومني  الفدائيني  مواقع  «التصفيات»، ويف قصف 

إنتاج وإطالق الصواريخ املحلية من قطاع غزة.
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مبنى ذراع الجو والفضاء

قيادة سالح الجو

يقع مقر القيادة يف معسكر «الكريا» وهو مقر وزارة الدفاع يف تل أبيب. وتقسم قيادة سالح الجو إىل 
عدد من الفرق:٦

- فرقة قائد السالح: مسؤولة عن بناء سالح الجو. وتتابع وتراقب فعالية سالح الجو عامة، وتنسق بني 

قيادة السالح وبني الفرق املتنوعة.

فرقة الطريان: مسؤولة عن العمليات الحربية، التدريبات واإلرشاد والفعاليات الدورية لسالح الطريان.

فرقة طريان املروحيات: تعمل يف مجال نظام الطريان لرسب املروحيات.

فرقة االستخبارات: تبلور وتزود سالح الجو باملعطيات االستخباراتية املتعلقة يف أداء مهامه، كام وتشارك 

الفرقة بوضع التقارير االستخباراتية العامة للجيش.

فرقة املعدات: مسؤولة عن صيانة وتطوير األجهزة املختلفة التي يستخدمها سالح الطريان، والحفاظ عىل 

معدات احتياطية وقطع غيار.

فرقة القوى البرشية: مسؤولة عن إدارة، تطوير وتنشيط الطاقات البرشية يف سالح الجو. 

مقرات (مراكز قيادة) مهنية ٧

قيادة القوات املضادة للطائرات:  مسؤولة عن تشكيل، تنظيم، تخطيط وانتشار القّوات املضادة للطائرات 

يف سالح الجو اإلرسائييل. 

قيادة منظومة الرقابة: مسؤولة عن منظومة وحدات املراقبة يف سالح الجو.

قيادة القوات الجوية الخاصة : مسؤولة عن القوات الجوية الخاصة يف سالح الجو، مثل «وحدة شلداج» 

و»وحدة ٦٦٩».

قواعد سالح الجو: تنترش قواعد سالح الجو يف املواقع التالية «رمات دافيد» (جناح١)٨، «سدي دوف» 

(جناح ١٥)، «اللد» (قاعدة سالح الجو ٢٧)، «پلامحيم» (قاعدة سالح الجو ٣٠)، «تل نوف» (قاعدة سالح 

الجو٨)، «حاتسور» (جناح ٤)، «حتسرييم» (قاعدة سالح الجو٦)، «نيباطيم» (جناح ٢٨)، «رامون» (جناح 
٢٥)، و»عوبدا» (قاعدة سالح الجو ١٠).٩
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رسب الطائرات 

سالح الطريان ُمكّون من أرساب مختلفة بحسب مهامها. قائد الرسب هو ضابط برتبة ُمقّدم، وطاقم من 

الضباط برتب مختلفة. يف كل رسب يوجد جناح تقني، ُمكون من ذوي خربات: ميكانييك طائرات، كهربايئ، 

تقني أجهزة تسليح. طاقم الجناح التقني يقوم بفحص يومي للمركبات أو أدوات الطريان وفحص آخر عند 

الطريان، تسليح وتزويد الطائرات بالوقود والصيانة الخفيفة.

رسب طائرات حربية

رسب طائرات حربية وظيفته األساسية اعرتاض طائرات العدو والهجوم (جو ـ أرض). إن غالبية أرساب 

سالح الجو تتبع لرسب الطائرات الحربية. هنالك طائرات حربية يطريها طيار واحد وأخرى ذات مقعدين، 

والتي يطريها طاقم من شخصني: قائد الطائرة وقائد التوجيه.

يف املرحلة الراهنة، تستخدم يف رسب الطائرات الحربية:١٠  

F-16: طراز  A/B«نيتس»، طراز C/D «باراك».• 

F-16I «صوفا»  التي تعترب اليوم العمود الفقري لسالح الطريان.• 

F-15 : من طراز A/B/C/D «باز» أو «باز املطور».• 

F-15I  «راعام» األكرث تقدما واألكرب حجاًم. تحمل أوزانا كبرية، وميكنها املكوث ملدة طويلة يف • 

الجو.

رسب مروحيات

تم تشكيل أول رسب للمروحيات يف سالح الجو يف العام ١٩٥٠ الذي شمل مروحيات خفيفة من طراز 

 «٥٥-S هيلر» و«هالواط». ويف نهاية سنوات الخمسينيات استخدمت مروحيات نقل من طراز «سيكورسيك»

وبعدها استخدمت مروحية «سيكورسيك S-58» التي شاركت بشكل كبري يف حرب ١٩٦٧.

طائــرات  مــن   «١١٤ تســورعا  «رسب  تأســيس  مــع  اســتعملت  ثقيلــة  مروحيــات  أول  كانــت 

ــي  ــعور» الت ــة «يس ــة مبروحي ــي «CH-53» املعروف ــة فه ــة ثقيل ــم مروحي ــا أه ــون». أم ــوبر بارل «الس

تعتــرب مروحيــة النقــل الثقيلــة األساســية يف ســالح الجــو حاليــا. وأحــدث مروحيــة نقــل يف ســالح 

الجــو هــي «UH-60 بــالك هــوك»  وتعــرف بالعربيــة بـــ «ينشــوف» التــي دخلــت يف اســتعامل 
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سالح الجو العام ١٩٩٤.

أما بالنسبة للمروحيات الحربية، فتم استخدامها يف سنوات السبعينيات. مروحية «MD500 ديفندر» 

بـ  التي ُسميت يف سالح الجو اإلرسائييل «لهطوط»؛ مروحية من طراز «كوبرا AH-1» ُعرفت يف إرسائيل 

أنتاج  «آباتيش  AH-64» من  انضمت مروحية حربية متطورة  التسعينيات  بداية سنوات  «تسيفع»؛ ويف 

رشكة بوينغ األمريكية.         

اإلرسائييل  الجو  واُملسامة يف سالح  باو»  لونغ  آباتيش   AH-64D » مروحية  انضمت   ،٢٠٠٥ العام  ويف 
«شريف» والتي تعترب اليوم األكرث تقدما يف العامل.١١

رسب طائرات النقل، املراقبة واالستخبارات

 C-130» هذا الرسب مسؤول عن كل نقل عسكري يف كل الظروف واألحوال. يضم مجموعة متنوعة، منها

هركوليس» املسامة «كرناف»؛ بوينغ ٧٠٧. وكذلك طائرات خفيفة خاصة طائرة « A-36 بيتشكرافت بوننزا» 

اُملسامة يف سالح الجو بـ «حوفيت».

وتشكيل املراقبة واالستخبارات لسالح الجو يشّغل طائرات من نوع «بيتش كرافت كينج اير»، ومنوذجا 

آخر أكرث تطورا عرف  بـ «تسوفيت»، وغريها. 

رسب مركبات الطريان بدون طيار

شكلت مركبات الطريان بدون طيار عنرصاً فعاالً يف العمليات الحربية اإلرسائيلية، وبرزت بشكل خاص يف 

انتفاضة األقىص والجبهة الشاملية، خاصة اخرتاق األجواء اللبنانية. 

حالياً، تستخدم طائرة «السريترش ٢» اُملسامة يف إرسائيل «كوخاف لبان»؛ طائرة «هرمس ٤٥٠».

منظومة الدفاعات الجوية يف سالح الطريان

هذه الوحدة مسؤولة عن إسقاط طائرات العدو وتوفري حامية وغطاء جوي لقوات اليابسة. أجهزة القتال 

املستعملة: صاروخ كتف «ستينغر»؛ بطارية صواريخ «هوك»؛ بطارية صواريخ «باتريوت» وبطارية صواريخ 

«حيتس» اُملعّدة للتصدي للصواريخ البالستية. 
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قوات جوية خاصة

هناك عدد من الوحدات التي تقوم يف مهامت خاصة:
- وحدة شلداچ١٢

- وحدة اإلخالء والنجدة (وحدة ٦٦٩).

مديرية اإلرشاد

تشمل مديرية اإلرشاد يف سالح الجو أربع مدارس: 

مدرسة الطريان: موجودة يف قاعدة سالح الجو (حترسيم). 

للعمل يف  الجنود  تؤّهل  «قاعدة ٢١».  الجو يف حيفا  قاعدة سالح  التقنية: موجودة يف  للمهن  مدرسة 

التشكيل التقني للجيش: ميكانيكيون، كهربائيون وتقنيون.

مدرسة ملهن الطريان: موجودة يف قاعدة سالح الجو «عوفدا». تؤهل الجنود للعمل يف مهن مختلفة مثل 

رجال إطفاء، مراقبني، محللني لصور وخرائط جوية وغريه.

ذراع/ سالح البحرية

مقر سالح البحرية يف قاعدة «الكرييا» يف تل ابيب بالقرب من مقر هيئة األركان العامة ومقر قيادات 

األذرع املختلفة للجيش اإلرسائييل. منها تتم عملية إدارة سالح البحرية، وتحديد سياسة وبناء القوة البحرية 

وتفعيلها.

وتأسست يف العام ١٩٤٨ وحدة الخدمات البحرية برئاسة «غرشون زك» عند توكيله من قبل دافيد بن 

غوريون مبهمة رشاء معدات بحرية إيطالية. ورسعان ما تحولت هذه الوحدة لنواة سالح البحرية. ويف ٢١ 

ايار ١٩٤٨ تركت املدمرة « ايالت» ميناء حيفا وتوجهت إىل تل أبيب، وهي أول عملية  إبحار لسفينة يف 

سالح البحرية.١٣ 

ويف حرب ١٩٥٦، اقترصت فعالية سالح البحرية عىل العمليات اللوجستية، خاصة نقل قوات املدفعية 

واملدرعات  عرب «وحدة ١١» البحرية يف منطقة العريش وسيناء. وكذلك برز دور املدمرة «إيالت» واملدمرة 

«يافا» يف صد هجوم البحرية املرصية قبالة ميناء حيفا.

ويف أعقاب حرب ١٩٦٧ واحتالل إرسائيل لحوايل ٨٠٠٠٠ كم، بدأ األسطول اإلرسائييل ببناء ترسانة بحرية 

كبرية. 

ــن ــدًدا مـ ــيل عـ ــكري اإلرسائيـ ــطول العسـ ــك األسـ ــبعينيات أمتلـ ــتينيات والسـ ــنوات السـ ــي سـ ففـ
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 البوارج واملدمرات، وتزود بصواريخ بحرـ بحر.

وبرز يف حرب ١٩٧٣ سالح البحرية، عىل نقيض من األذرع األخرى، أكرث تهيأ واستعداداً للحرب. واستطاعت 

سفنه صد جميع التهديدات البحرية ملرص وسورية، بل تم إغراق عدد كبري من مركبات البحرية املرصية 

وتفجري منشآت نفطية وموانئ يف سورية ولبنان ومرص. ويف حرب ١٩٧٣ استعملت ألول مرة يف تاريخ حروب 
إرسائيل سفن حاملة صواريخ «سفينة الصواريخ».١٤

بعد حرب يوم الغفران اقترصت مهام سالح البحرية عىل عمليات املراقبة وتأمني الشواطئ. 

الوحدات األساسية يف سالح البحرية اإلرسائيلية  

وحدة «سفن الصواريخ» – وحدة ٣.

وحدة املدمرات «دبور» - رسية ٩١٤، ٩١٥، ٩١٦.

وحدة «الغواصات» – وحدة ٧. 

وحدة «الكوماندو البحري» – وحدة ١٣ - (قوات خاصة) . تضم ٣٠٠ جندي. 

وحدة العمليات التحت ـ مائية (قوات خاصة) .

وحدة أمن املوانئ (قوات خاصة) . 

وحدة السيطرة البحرية (قوات خاصة) .

أركان سالح البحرية

حوض البحر.

حوض االستخبارات.

حوض املعدات.

حوض القوة العاملة.

قواعد سالح البحرية

قاعدة حيفا• 

يف قاعــدة حيفــا ترســو «وحــدة الغواصــات»، «وحــدة ســفينة الصواريــخ»، «وحــدة املدمــرات 

ــدرة ــني ق ــة وتحس ــل، حراس ــة إرسائي ــار لدول ــارات اإلبح ــني مس ــا تأم ــدة مهمته ــذه القاع ــور)». ه (دب
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العمليات التي يقوم بها سالح البحرية والقيام مبهام األمن العادي. 

قاعدة أشدود  • 

تتواجد داخل املياه اإلقليمية إلرسائيل بشكل دائم. مسؤولة عن القسم الجنويب من شواطئ إرسائيل. 

هذه القاعدة تحرس أمن وسيادة الحدود من البحر وتتوىل الدفاع عن املنشآت الحيوية بالبحر، يف هذه 

القاعدة تتواجد كتيبة ٩١٦.

قاعدة عتليت• 

قاعدة عتليت هي مركز وقاعدة الكوماندو البحري.

قاعدة إيالت• 

 قاعدة سالح البحرية يف ايالت قامئة منذ سنة ١٩٥١. تستعمل كمقر قيادة ملنطقة البحر األحمر. مهمتها 

األساسية  الحفاظ عىل األمن يف إيالت، منذ إخالء قوات البحرية اإلرسائيلية من رشم الشيخ يف إطار اتفاقيات 

السالم مع مرص. تتواجد يف هذه القاعدة رسية رقم ٩١٥.

قاعدة اإلرشاد• 

قاعدة اإلرشاد املركزية لسالح البحرية تتواجد يف حيفا. توجد يف هذه القاعدة مدرسة للضباط، وأخرى 

للقيادة البحرية، وثالثة ملهن الغوص.

قاعدة اإلمدادات والنقل البحري• 

متواجدة يف طرية الكرمل بالقرب من حيفا، وُتشكل الجبهة اللوجستية لسالح البحرية. تتواجد يف هذه 

القاعدة جميع األجهزة اللوجستية الرضورية ألداء سالح البحرية.

قاعدة أجهزة املعلومات والحاسوب• 

الربمجـــة  الحاســـوب،  يف  خـــربات  ذوي  أشـــخاص  عـــىل  تحتـــوي  ومهمـــة  صغـــرية  وحـــدة 
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واالتصـــال، وتركـــز كل هيئـــة املعلومـــات التكنـــو ـ لوجســـتية. توجـــد يف معســـكر «مكلـــف» يف رمـــات 
ـــان.١٥ غ

األلوية

العام ١٩٩٢، أضيف  العسكري. ويف  املبنى  أو  النظام  ألوية رئيسية وفق  تقسم دولة إرسائيل إىل ثالثة 

لواء جديد وهو «الجبهة الداخلية». يقود اللواء ضابط برتبة «عميد» ويتبدل بشكل دوري مبعدل كل ٣-٤ 

سنوات، كجزء من نظام «التبديل» املتبع بني ضباط القيادة العامة يف هيئة أركان الجيش اإلرسائييل.

لواء الشامل• 

مقر قيادة لواء الشامل يف مدينة صفد. وهو مسؤول عن الوحدات املتواجدة بني جبل الشيخ شامالً حتى 

نتانيا جنوباً.

وضعت عدة أهداف للواء الشامل التي تتالءم مع طبيعة الرصاع القائم يف الحدود الشاملية إلرسائيل  

خاصة سورية ولبنان، أهمها:

أوًال – تطوير وتحديث دائم للنظريات العملياتية وأساليب القتال عىل الجبهة الشاملية، وُمالءمتها مع 

بناء وتجهيز القوات العسكرية. أبرز هذه التجديدات هي إقامة ذراع/ سالح الرب كجسم مستقل يضم أسلحة 

مختلفة مثل املدرعات، املشاة وغريها. وكذلك، تنسيق مبستوى عال بني األذرع املختلفة؛ أي تنسيق مع سالح 

الجو وسالح البحرية وسالح االستخبارات العسكرية.

ثانياً – تنسيق وتنجيع العمل بني الوحدات النظامية وبني وحدات االحتياط وفقاً للتخطيط العمليايت. 

ثالثا – تنظيم جيش االحتياط ومالءمته مع الظروف املتغرية، وتحويله إىل جيش قوي وفعال أكرث.

الوطنية  االتجاهات  تعميق  أي  البرشية،  بالقوى  يتعلق  فيام  العامة  القيادة  سياسة  وتطبيق  بلورة 

والعسكرية حول مسألة التجنيد اإلجباري، الخدمة الدامئة واالحتياط.

الرئيســية  القتــال  ســاحة  كانــت  التــي   ١٩٤٨ حــرب  يف  بــارزاً  دوراً  الشــاملية  الجبهــة  لعبــت 

امتــد  ١٩٧٣ حــرب  ويف  وبيســان؛  منطقــة طربيــا  األردن،  غــور  خاصــة يف  العربيــة  الجيــوش  مــع 



٣٢٢

ــاة  ــوات مش ــع ق ــة م ــتباكات عنيف ــرت اش ــوالن، وج ــة الج ــة يف هضب ــة، خاص ــول الجبه ــىل ط ــال ع القت

ــاملية يف  ــة الش ــت الجبه ــوز ٢٠٠٦، كان ــرب مت ــرة؛ ويف ح ــة القنيط ــورية يف منطق ــة وس ــة مرصي ومدفعي

مواجهــة عنيفــة مــع وحــدات حــزب اللــه يف لبنــان. وكشــفت هــذه الحرب عــن اشــكاليات األداء العســكري 
للجيــش اإلرسائيــيل، خاصــة القــوات الربيــة.١٦

يضم لواء الشامل عدًدا من الوحدات العسكرية التالية:

«عوتسفات غاعش» (عصبة غاعاش) ٣٦

«عوتسفات هغليل» (عصبة الجليل) ٩١

كتيبة «ساعر هغوالن» ٧

كتيبة «باراك» ١٨٨

كتيبة «غوالين» 

«عوتسفات غوالن» (عصبة منطقة الجوالن) ٢٨٢

فوج الهندسة الحربية «ماحتس» ٦٠٥

فوج استخبارات ميدانية « شاحف» 

وحدة إيغوز 

وحدة هألبينيستم

فوج حرڤ (فوج حربة)

وحدة االرتباط مع لبنان ـ وحدة تنسيق ودعم لـ «جيش جنوب لبنان»، انتهت مهمتها مع االنسحاب 

اإلرسائييل من لبنان يف العام ٢٠٠٠.

لواء املركز• 

قيادة لواء املركز مسؤولة عن منطقة قطاع غزة، القدس، شواطئ البحر يف منطقة املركز، تل أبيب واملدن 

املحيطة بها والتي ُتعرف بـ «غوش دان».

يضم لواء املركز عدًدا من الوحدات العسكرية التالية :

منطقة الضفة الغربية

«عوتسفات هپلدا» (منطقة الفوالذ) ١٦٢

«عوتسفات هأش» (عصبة النار) 

كتيبة املظليني
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كتيبة هناحل – كتيبة ٩٣٣

جوقة لواء املركز

كتيبة كفري – كتيبة ٩٠٠

كتيبة عكڤوت هربزل (آثار الحديد) – كتيبة ٤٠١

فوج الهندسة الحربية (أساف) ٦٠١

فوج استخبارات ميدانية (نيتسان)

وحدة دوڤدڤان

لواء الجنوب• 

وشهدت   .١٩٧٣ العام  حتى  املرصي  الجيش  متتالية ضد  حروًبا  الجنوب  لواء  ١٩٤٨، خاض  منذ حرب 

االنتفاضة  بداية  أنها تجددت مع  إال  السالم مع مرص،  اتفاقية  توقيع  بعد  نسبياً  الجنوبية هدوءاً  املنطقة 

الفلسطينية األوىل العام ١٩٨٧. إذ حصلت مواجهات مبارشة مع الفصائل الفلسطينية، قامت إرسائيل منذ 

بعنان»(قوس يف  أبرزها عملية «كيشت  قطاع غزة،  داخل  اجتياح محدودة  العام ١٩٨٧ يف عدة عمليات 

الغيوم)؛ وعملية «غشمي كايتس»(أمطار الصيف)؛ عملية « عنني ستاف» ( غيوم الخريف).

ويف العام ٢٠٠٥ ، أرشف لواء الجنوب عىل عملية «االنسحاب أحادي الجانب» من قطاع غزة.

ووضعت القيادة العامة للجيش عدة أهداف، أهمها:

أوًال - إن مهمة لواء الجنوب هي الحفاظ عىل الحدود الجنوبية لدولة إرسائيل املمتدة من «وادي يشاي» 

حتى منطقة طابا جنوباً، ومن طابا حتى مدينة رفح. 

ثانًيا – توفري الحامية للمستوطنات اليهودية يف قطاع غزة وداخل الخط األخرض من الحدود الدولية مع 

مرص حتى مستوطنة «دوغيت» شامالً.

ثالًثا - قيادة اللواء مسؤولة عن كل القوات العسكرية يف مناطق: العربة والنقب وايالت.  

رابًعا – تجهيز وتدريب الكتائب والوحدات املختلفة.

ومن أبرز مهامت لواء الجنوب  السيطرة عىل املعابر والحواجز مع قطاع غزة: معرب «كارين»؛ معرب «إيرز»؛ 

معرب رفح؛ معرب «كرم شلوم» (أبو سامل)، ومعرب «سوفا».  
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ويضم لواء الجنوب الوحدات التالية:

«ُعصبة غزة» (اوغدة عازة) هذه الوحدة مسؤولة عن قطاع غزة.- 

«عصبة أدوم» (عوتسفات أدوم ٨٠ - منطقة رقم ٨٠) مسؤولة عن املعابر الحدودية مع االردن ومرص.- 

معسكر -  يف  مقرها  احتياطية  مدرعات  وحدة  من  مكونة   (٢٥٢ سيناي  (عوتسفات  سيناء»  «عصبة 

«كتسيعوت». 

األسايس محاربة -  إيالت. عملها  احتياط مقيمني يف  إيالت مكونة من جنود  «هناد»، وحدة خاصة يف 

«اإلرهاب» يف الحاالت الخاصة.

«فوج دوريات الصحراء»،  عنارص الفوج غالبيتهم من البدو املتطوعني.- 

فوج «غفعايت».- 

فوج الهندسة الحربية «الهف».- 

فوج استخبارات ميدانية «نيرش».- 

•  لواء الجبهة الداخلية

العمق  األوىل، حني تم رضب  الخليج  أثر حرب  الداخلية يف ١٧ شباط ١٩٩٢، عىل  الجبهة  لواء  تأسس 

االسرتاتيجي والشعور بالتهديد الحقيقي للجبهة الداخلية ألول مرة يف تاريخ إرسائيل. تعترب قيادة الجيش أن 

إقامة لواء منفصل للجبهة الداخلية خطوة رضورية وايجابية.

 قبل تأسيس لواء الجبهة الداخلية، توزعت مسؤولية قيادة الجبهة الداخلية بني قيادة األلوية املختلفة، 

ومل ُتعَط صالحيات لوحدة الجبهة الداخلية رغم كونها الجسم املختص مبهمة إدارة الجبهة الداخلية يف وقت 

الحرب؛ وضمن اللواء الجديد تخفيف مسؤولية قيادة األلوية خاصة يف زمن الحرب؛ وإقامة جسم مستقل 

ومنفصل يركز االهتامم يف تطوير الوحدات املتعلقة يف الجبهة الداخلية وتعزيز التنسيق مع األلوية األخرى.     

أهداف لواء الجبهة الداخلية

أوًال: بلورة وتحديد وتعميم نظرية الدفاع املدين.

ثانياً: توجيه وإرشاد املواطنني بشكل عام وتهيئتهم يف حالة الطوارئ بشكل خاص.
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ثالثاً: تحديد وتشغيل صفارات اإلنذار.

رابعاً: تفعيل عملية اإلرشاد واإلعالم، وصياغة تعليامت حول سياسة الدفاع املدين.

تخزينها  بكيفية  يتعلق  فيام  تعليامت  إصدار  أو  حيازتها،  مينع  التي  الخطرية  املواد  تحديد   : خامساً

واستصالحها.

سادساً: توجيه وإرشاد جميع املؤسسات املدنية يف مجال الدفاع املدين.  

القيادة العامة للجيش اإلرسائييل

Logistics,
medical, and the 
Centers rectorate

Logistics Corps

Medical Corps

Ordinance Corps

Human
Resources
Directorate

Military Police

Education and 
Youth Corps

Women's
Affair's

Advisors

Planning
Directorate

General Staff

Teleprocessing
Directorate

Intelligence
Directorate

Operation
Directorate
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ُشعبة االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية - (أمان)

«جاف  العربي  السمها  الشائع  االختصار  وهو  «أمان»،  باسم  املعروفة  العسكرية  االستخبارات  شعبة 

هموديعني». عبارة عن جهاز تابع لهيئة أركان الجيش اإلرسائييل، وهيـ  أي الشعبةـ  أكرب األجهزة االستخبارية 

وأكرثها كلفة ملوازنة الدولة. وحسب القانون اإلرسائييل فإن جهاز «أمان» مسؤول بشكل أسايس عن تزويد 

الحكومة بالتقييامت اإلسرتاتيجية التي عىل أساسها تتم صياغة السياسات العامة للدولة، بالذات عىل صعيد 

الرصاع مع األطراف العربية. وتعتمد «أمان» عىل التقنيات املتقدمة، إىل جانب املصادر البرشية يف الحصول 
عىل معلوماتها االستخبارية التي توظفها يف صياغة تقييامتها اإلسرتاتيجية. ١٧

الذي  الكبري  للدور  اإلرسائيلية  األمنية  األجهزة  بني  األهم  «أمان»  العسكرية  االستخبارات  شعبة  تعترب 

تلعبه يف بلورة القرار السيايس يف إرسائيل عرب ما ُيسمى مبسألة التقدير القومي الذي يضع الرؤية املطلوبة 

للسياسات اإلرسائيلية بناء عىل املعلومات التي تقدمها شعبة «أمان».

• األهداف العامة

 تحذير مسبق من احتامل نشوب حرب  عىل إرسائيل.- 

تحذير من عمليات «إرهابية».- 

تقارير استخباراتية عىل املستوى السيايس والعسكري.- 

مسؤولية الحفاظ عىل املعلومات واملعطيات الرسية املتعلقة بأمن إرسائيل.- 

جمع، تنسيق، تصنيف، صياغة ونرش املعطيات االستخباراتية من الشعب والوحدات العسكرية املختلفة - 

ومن األجهزة االستخباراتية والحكومية املختلفة.

وضع توجيهات لعمل الرقابة العسكرية.- 

مسؤولية مسح طوبوغرايف وتزويد الخرائط لجميع وحدات الجيش.- 

مسؤولية قسم األبحاث االستخباراتية يف الجيش.- 

اوكتوبر ١٩٧٣ حيث  كبرية حتى حرب  العسكرية مسيطرة ومكانتها  االستخبارات  تقارير شعبة  بقيت 

األخرى، حتى  األجهزة  تقديرات  بالحسبان  تؤخذ  أن  الحرب  نتائج  يف  التي حققت  اغرانات  لجنة  طالبت 

ال تنفرد شعبة االستخبارات العسكرية «أمان» مبوقفها وتكون للقيادة السياسية خيارات أوسع يف تحدي 

مواقفها يف القضايا املختلفة.١٨   
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تنبع أهمية شعبة االستخبارات العسكرية «أمان» أيضا من كونها مرتبطة بالجيش اإلرسائييل الذي ُيعترب 

أقوى مؤسسة يف إرسائيل وميتلك القدرة والتأثري يف جميع مناحي الحياة فيها، وبالتايل تحظى تقديراتها، رغم 

توصيات لجنة اغرانات، مبكانة مهمة وهي ال تزال تصدر تقريرين: سنوي ونصف سنوي، يحظيان باهتامم 

واسع وتتناولهام األوساط اإلرسائيلية املختلفة بالتحليل والتعليق.  

ال ميكن فصل تطور الجهاز عن رصاع األجهزة وتربص بعضها ببعض يك متلك بيدها معظم األوراق األمنية، 

وهو ما يبينه رفض املوساد قيام شعبة االستخبارات العسكرية «أمان»  مبهامت خارج حدود الدولة العربية 

عدا دول الجوار. 

االستخبارات العسكرية قبل قيام  إرسائيل

ال ميكن الجزم بوجود جهاز استخبارات عسكري قبل قيام إرسائيل باملفهوم الذي حمل هذا املعنى بعد 

االستخبارات  بينها خدمة  من  كان   ،  ١٩٤٨/٦/٣٠ اإلرسائيلية يف  األمن  أجهزة  بتنظيم  قرار  النشأة وصدور 

العسكرية، إال أن  جهاز االستخبارات العسكرية كان قامئاً وإن بشكل ضيق يف إطار املجموعات غري املنظمة 

قياديني  عن  كثرية  معلومات  بجمع  الجهاز  هذا  وقام  «الهاغاناة».  منظمة  مخابرات  جهاز  «شاي»  وهي 

القرى يف  للغاية، كام كشفت عنه ملفات  القرى واملدن، وأحيانا بصورة تفصيلية  فلسطينيني وعرب وعن 

أرشيف الهاغاناه. وخالل حرب ١٩٤٨ تبلور ما ُسمي بجهاز االستخبارات املقاتلة الذي كان استمراراً مبارشاً 

لوحدات «الهاغاناه» ولوحدات االستطالع التابعة للباملاح.

االستخبارات العسكرية بعد قيام إرسائيل

لقد كلفت االستخبارات العسكرية الجديدة بأربعة مجاالت مسؤولية هي: 

١.       االستخبارات املقاتلة.

٢.       أمن العمليات.

٣.       التجسس املضاد.

٤.       التنصت واملراقبة.

املنطقــة  اســتخبارات كبــرية يف  دائــرة  تأســيس  بعــد  العســكرية  االســتخبارات  أنشــئت خدمــة 

وبقيــة واإلدارة  والعــدو،  األرض  مواضيــع  معالجــة  يف  خــربات  كســب  طاقــاًم  ضمــت  الجنوبيــة 
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املجــاالت االســتخبارية. وتدفقــت لهــذه الدائــرة تقاريــر اســتخبارية يوميــة وتقريــر أســبوعي، كــام كانــت 

ُترســل تقاريــر مشــابهة إىل رئاســة هيئــة األركان العامــة.

كان الدور الرئيس لدائرة االستخبارات خالل حرب ١٩٤٨ يف الجبهة الجنوبية جمع املعلومات بواسطة 

الطلعات الجوية واملراقبات والرصد عىل املستوى التعبوي، وقام بهذه املهمة مردخاي بن تسور. وقد استعان 

ليقنع دافيد بن غوريون خالل زيارته  بأحد ضباط االستخبارات  آلون  آنذاك يغئال  الجنوبية  الجبهة  قائد 

للجبهة بقدرة الجيش اإلرسائييل عىل االنتصار عىل الجيش املرصي وإنزال رضبة قاصمة به، وقد نجح يف ذلك 

ووافق بن غوريون عىل البدء بحملة «يوآب» يف منطقة النقب.

قادة  نسبها  التي  األهمية  كبري يف  انخفاض  الهدنة طرأ  اتفاقات  بالتوقيع عىل  انتهاء حرب ١٩٤٨  بعد 

الجيش لالستخبارات ـ اإلسرتاتيجية عىل مستوى رئاسة األركان التي ُسميت أوال خدمة االستخبارات وبعد 

ذلك قسم االستخبارات، وقد أهملت استخبارات امليدان وكانت لسنوات طويلة مبثابة االبن العاق لجهاز 

االستخبارات، حتى  عني الجرنال حاييم لسكوب رئيسا لقيادة الجيش وطالب برضورة تطوير االستخبارات 

املقاتلة واالهتامم بتقدمها الرسيع يف جميع الوحدات.

االستخبارات ودائرة األبحاث

تقع مسؤولية خدمة االستخبارات عىل جمع املعلومات وحل رموزها يف كل ما يتعلق باملجاالت العسكرية، 

سواء بالنسبة للشؤون اإلسرتاتيجية أم للشؤون التعبوية العملية. 

تهتم دائرة األبحاث أيضا باملواضيع واملجاالت التي لها تداعيات سياسية وعسكرية. 

وكذلك، من مسؤوليات دائرة األبحاث متابعة جميع نشاطات العمالء خارج الحدود اإلرسائيلية باستثناء 

املستعربني. أضف إىل ذلك، تفعيل «وكالء» من الدروز والرشكس وغريهم، بالتنسيق مع قائد وحدة األقليات 

التابعة لشعبة األركان. 

من دائرة استخبارات إىل شعبة استخبارات ـ عهد يهوشفاط هركايب

مل تتجـــاوز عمليـــة تنظيـــم الجيـــش اإلرسائيـــيل يف الســـنوات التـــي تلـــت إقامة دولـــة إرسائيل 

ســـالح االســـتخبارات. ففـــي كانـــون األول ١٩٥٣ أعطيـــت دائـــرة االســـتخبارات مكانـــة شـــعبة 

مســـتقلة يف رئاســـة األركان بعـــد أن اســـتبدلت الهيكليـــة الربيطانية للجيـــش اإلرسائيـــيل بالهيكلية 
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الفرنسية املكونة من أربع شعب والتي تحفظ مكانة مستقلة لالستخبارات. 

منذ تسلم يهوشفاط هركايب قيادة «أمان» يف العام ١٩٥٥، انفصلت دائرة االستخبارات عن هيئة األركان 

وأصبحت شعبة مستقلة يف رئاسة األركان ُتسمى شعبة االستخبارات, لقد جاء هذا التغيري إلبراز أهمية سالح 

االستخبارات للجيش اإلرسائييل، وإن تغيري املكانة، بكل ما ينطوي عليه من معنى، هو خطوة يف بناء الجيش.

عشية تحويل دائرة االستخبارات إىل شعبة يف رئاسة األركان مل يزد حجم قوات سالح االستخبارات عن 

ألف شخص، فحوايل٢٠٠ ضابط وجندي خدموا يف دائرة االستخبارات يف رئاسة األركان العامة، وحوايل ٦٠٠ 

شخص يف وحدات السالح املختلفة.

مام ال شك فيه أن أحد العنارص التي ساهمت يف دعم وتطور االستخبارات العسكرية يف إطار مجموعة 

تقديم  عن  خاصة  بصورة  مسؤوالً  وكان  إطارها،  يعمل ضمن  كان  الذي  األبحاث  قسم  كان  االستخبارات 

التقديرات االستخبارية الوطنية، ومنذ اللحظة التي أصبحت فيها االستخبارات العسكرية مسؤولة عن إجراء 

هذه التقييامت مل يكن هناك مفر من تغلغلها يف مجاالت سياسية أيًضا، وهنا تقلصت دائرة األبحاث إىل أن 

وصلت إىل وضع مل يكن لها فيه سوى قوة برشية ضئيلة جداً.

وحدة ٨٢٠٠ - ذراع التجسس اإللكرتوين يف شعبة االستخبارات

الالزمة  االستخبارية  املعلومات  لجمع  أساسيني  مصدرين  عىل  اإلرسائيلية  االستخبارية  األجهزة  تعتمد   

لحربها ضد املنظامت الفلسطينية، وهام املصادر البرشية، القامئة عىل تجنيد العمالء، سواء أكانوا عمالء غري 

مرتبطني بتنظيامت محددة، أم عمالء تستطيع زرعهم داخل هذه التنظيامت. 

 واالعتامد عىل املصادر االلكرتونية املبنية عىل أحدث التقنيات االليكرتونية واملحوسبة. وكام أن هناك 

أقسام داخل املؤسسات االستخبارية األساسية يف الدولة العربية ُتعنى بشكل خاص بتجنيد العمالء، فان هناك 

أقساما ُتعنى بالتجسس االلكرتوين. 

 لكن يف كل ما يتعلق بالتجسس االلكرتوين فإنه من بني األجهزة االستخبارية اإلرسائيلية الثالثة، وهي 

جهاز املخابرات الداخلية «الشاباك»، وشعبة االستخبارات العسكرية «أمان»، وجهاز «املوساد»، يربز جهاز 

«أمان»، بالدور األسايس والحاسم يف كل ما يتعلق بهذا املجال. 
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 ومنذ ثالثة عقود دشن جهاز «أمان»، الذي يعترب أكرب األجهزة االستخبارية اإلرسائيلية، قساًم متخصصا 

يف مجال التجسس االلكرتوين، أطلق عليه «الوحدة ٨٢٠٠»، ليساهم يف تقديم رؤية استخبارية متكاملة من 

املعلومات التي توفرها املصادر البرشية القامئة عىل العمالء. 

 وتعتمد الوحدة عىل ثالث صور من صور العمل يف املجال االستخباري وهي: الرصد والتنصت، والتصوير، 

والتشويش. ويتطلب هذا النوع من املهام مجاال واسعا من وسائل التقنية املتقدمة.١٩ 

ُيعترب التنصت عىل أجهزة االتصال السلكية والالسلكية من املهام األساسية للوحدة (٨٢٠٠)، ويتم التنصت 

بها عىل عدة فئات، منها: قادة وعنارص املقاومة الفلسطينية؛ قادة السلطة الفلسطينية ومسؤولوها؛ رشائح 

مختلفة من الشعب الفلسطيني: املخابرات اإلرسائيلية معنية مبعرفة توجهات الرأي العام الفلسطيني، من 

هنا تقوم (الوحدة ٨٢٠٠) بالتنصت عىل هواتف الكثري من الناس من أجل معرفة توجهات الرأي العام، لكنها 

ُتبدي اهتامما بالتنصت عىل مكاملات الصحافيني والعاملني يف املجال اإلنساين واألهيل. 

 دّلت تجربة انتفاضة األقىص عىل أن التصوير هو أحد أهم مركبات التجسس االلكرتوين للدولة العربية. 

أمرا رضوريا يف رصد تحركات  باتت  التي  التصوير  تقنيات مختلفة يف عمليات  وتستخدم (وحدة ٨٢٠٠)، 

املواجهات.  أداء قوات االحتالل يف  التصوير يف تحسني  الفلسطينية، إىل جانب مساهمة عمليات  املقاومة 

ويتم ربط هذه الكامريات بهيئات القيادة يف وزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش، حيث يتم اطالع قادة اذرع 

الجيش عىل األوضاع يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وتعترب عملية التصوير يف كثري من األحيان حلقة يف سلسلة العمليات الالزمة لتنفيذ عمليات االغتيال. 

حيث تقوم برتكيز هذه الكامريات عىل منازل ومكاتب املطلوبني. واستخدام طائرات بدون طيار من خالل 

تعاون بني «وحدة ٨٢٠٠» وبني وسالح الجو اإلرسائييل. 

من ناحية أخرى، لقد كلف رئيس األركان «وحدة ٨٢٠٠» القيام بالرتتيبات الالزمة التي تضمن إلرسائيل 

مواصلة معرفة ما يدور يف قطاع غزة بعد تنفيذ خطة «فك االرتباط»، وانسحاب جيشها منه يف العام ٢٠٠٥. 
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الهيكلية اإلدارية والتنظيمية لشعبة االستخبارات ٢٠

تتكون شعبة االستخبارات العسكرية من األقسام التالية:

أوالً: «اإلنتاج» ـ مسؤول عن تحضري التقديرات القومية للمخابرات، ويقدم تقارير ونرشات استخباراتية 

يومية تحتوي عىل معلومات خام أو معلومات يتم تحليلها بشكل جزيئ.

العامة  الرئاسة  مركز  املعلومات؛  جمع  وحدة  التالية:  الوحدات  إىل  ينقسم  ـ  التجسس»  «فيلق  ثانًيا: 

وهي الوحدة املسؤولة عن مدرسة املخابرات العسكرية ومعه التنمية التكنولوجية واالتصاالت والخرائط؛ 

التدريب؛ التنظيم وخطوط اإلمداد وشؤون األفراد؛ البحث والتطوير.

الجيش اإلرسائييل  الخارجية بني  العالقات  القسم مسؤول عن  ـ هذا  الخارجية»  العالقات  ثالًثا: «قسم 

والجيوش األخرى وهو مسؤول أيضا عن كل املعلقني العسكريني وشؤونهم.

ويستخدم وحدات  الجاسوسية  مكافحة  ـ مسؤول عن  العسكرية»  والرقابة  امليدان  أمن  «قسم  رابًعا: 

امليدان للحفاظ عىل القانون والنظام وينقسم اىل عدة قيادات: املنطقة الشاملية، املنطقة الوسطى، املنطقة 

الجنوبية، القدس، تل أبيب، حيفا.

� وحدة هيئة األركان (سيريت متكال)

 وُتعرف بـ «الوحدة». وهي وحدة عسكرية منتخبة يف الجيش اإلرسائييل وخاضعة مبارشة لهيئة األركان 

العامة. وتصنف مع دائرة املخابرات. وهدفها األسايس واملركزي القيام بتجميع معلومات استخبارية من عمق 

مواقع البالد العربية، ويف الوقت ذاته القيام بتدريب أفرادها عىل كافة أنواع القتال الربي، وخاصة ما تسميه 

ارسائيل «محاربة اإلرهاب».

ابراهام ارنان. وَدمجت يف صفوفها محاربني  الرقيب  العام ١٩٥٧ مببادرة من  تأسست هذه الوحدة يف 

سابقني يف سالح املخابرات وُمّرسحي الوحدة ١٠١ ووحدة املظليني. ومل تصادق الحكومة اإلرسائيلية أو قيادة 

الجيش رسميا ونهائيا عىل هذه الوحدة إال يف نهاية الثامنينيات من القرن املايض، وخاصة يف أعقاب انطالق 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل. 

أما خطط وفعاليات الوحدة فبقيت طي الكتامن حتى اليوم، إال ما أُجيز نرشه وال رضر فيه. ورفعت قيادة 

هذه الوحدة شعار «الجريء هو الذي ينترص».

ومــا زالــت عمليــة قبــول الجنــود يف هــذه الوحــدة مــن األصعــب بــني بقيــة وحــدات الجيــش
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 اإلرسائيــيل. أمــا الذيــن يقبلــون فينتظمــون يف قواعــد هــذه الوحــدة ليــوم واحــد يف البدايــة حيــث ُتجــرى 

لهــم خاللــه فحوصــات واختبــارات للتأكــد مــن ســالمة أجســادهم. ثــم، ويف حــال عبورهــم هــذا الفحــص 

ُيحولــون إىل اختبــار نفــيس عنــد أخصائيــني نفســيني يضعــون مقاييــس أساســية للتأكــد مــن مالءمــة هــؤالء 

للوحــدة، وأخــريا يتــم اجتيــاز املجموعــة سلســلة مــن الفعاليــات التــي تهــدف إىل بلــورة األفــكار وتوحيــد 

التوجهــات األوليــة. وتجــري هــذه الفعاليــات يف املعهــد الريــايض «فينغيــت» بالقــرب مــن مدينــة نتانيــا 

وملــدة أســبوع تقريبــا، ُيعــرض الجنــود عــىل مجموعــة مــن األطبــاء لفحــص شــامل.

ويوضع تقرير شامل يف نهاية كل هذه املراحل لكل مشارك من بني الجنود، ُيحول إىل قيادة هيئة األركان 

العامة يف الجيش اإلرسائييل، التي تقوم بدورها باتخاذ قرار القبول النهايئ للوحدة أو رفض القبول وتحويل 

املرفوضني إىل الوحدات العادية يف الجيش.

يتم تدريب الجنود املقبولني يف نصف السنة األوىل ضمن إطار سالح املظليني، ثم يجتازون دورة خاصة 

يف التنقيب والبحث عن الجهات وتحديد األماكن، والذين ينهون هاتني املرحلتني ُيقبلون نهائيا يف الوحدة.

القيام  أو  استخبارية  فتتمحور يف جمع معلومات  العسكري  الهدوء  الوحدة خالل فرتات  نشاطات  أما 

بعمليات عسكرية محددة هدفها «مكافحة اإلرهاب».

ومل تظهر الوحدة نشاطا أو انجازا مميزا خالل حرب حزيران ١٩٦٧ أو حرب اوكتوبر ١٩٧٣، إال يف ميادين 

محدودة للغاية، لكون الوحدات األخرى يف الجيش اإلرسائييل قد أنجزت شطرا كبريا من العمليات قبل وصول 

الوحدة التابعة لهيئة األركان إىل ميدان القتال.

إال أن الوحدة قامت وما تزال، بعمليات حربية يف عمق املواقع القتالية، كام حصل ويحصل يف األرايض 

املواطنني  من  عدد  اختطاف  تم  حيث  بعلبك،  عملية   ٢٠٠٦ متوز  حرب  (خالل  لبنان  يف  أو  الفلسطينية 

اللبنانيني، ثم ملا تبني أنهم ليسوا الهدف املنشود تم تحريرهم، وأعلنت قيادة الجيش والحكومة اإلرسائيلية 

عن فشل العملية). 

ــود  ــا: ايه ــت منه ــدة وتخرج ــذه الوح ــادت ه ــي ق ــارزة الت ــكرية الب ــخصيات العس ــني الش ــن ب وم

بــاراك (قائــد الوحــدة ســابقا)، بنيامــني نتنياهــو (قائــد فصيــل ســابق يف الوحــدة)، شــاؤول موفــاز 

ــون  ــي) يعل ــويش (بوغ ــابقا)، م ــدة س ــد الوح ــب قائ ــايئ (نائ ــان فلن ــابقا)، مت ــدة س ــد الوح ــب قائ (نائ

الشــاباك،  رئيــس  ديخــرت  أيف  أن  كــام  ســابقا)  اإلرسائيــيل  للجيــش  العامــة  األركان  هيئــة  (رئيــس 



٣٣٣

وداين يتوم رئيس املوساد سابقا من خريجي الوحدة.

ومن أبرز العمليات العسكرية التي قامت بها الوحدة والتي أعلن عنها رسميا فيام بعد:

الهجوم عىل جزيرة غرين أثناء حرب االستنزاف يف العام ١٩٦٩.• 

االنقضاض عىل طائرة «سابينا» املختطفة يف مطار اللد يف العام ١٩٧٢.• 

اختطاف عدد من ضباط املخابرات السورية العاملني يف جنوب لبنان يف العام ١٩٧٢ بهدف املساومة • 

بهم إلطالق رساح طيارين إرسائيليني يف األرس السوري.

عملية «ربيع الشباب» (هكذا سمتها قيادة هذه الوحدة) يف لبنان يف نيسان ١٩٧٣ والتي قادها ايهود • 

باراك، وتم خاللها اغتيال قياديني بارزين يف منظمة التحرير الفلسطينية، وهم:  يوسف النجار وكامل 

نارص وكامل عدوان.

عملة «يونتان» أو عملية عنتيبة يف اوغندا. سميت عىل اسم يونتان نتنياهو(شقيق بنيامني نتنياهو) • 

قائد الوحدة الذي قادها بهدف إطالق رساح مختطفي طائرة «اير فرانس» يف مطار اوغندا، وقتل فيها.

• املستعربون

بالعرب  شبيهة  أشكاالً  لهم  اتخذوا  أو  عريب،  بلباس  تخفوا  إرسائيليني  عصابات  لرجال  ُأعطيت  كنية   

الفلسطينيني. وبدأت هذه الفكرة يف سنوات الثالثينيات عندما قامت عصابة (الهاغاناه) بتشكيل فريق من 

الفلسطينيني. وكان أول مستعرب هو  أعضائها للقيام مبهام استخبارية، وتنفيذ عمليات قتل وتصفية ضد 

اهارون حاييم كوهني، ومع الزمن ُحّولت فرقة املستعربني إىل دوائر االستخبارات العامة. 

أما وحدات املستعربني التي نشطت يف املايض وتلك التي ما تزال تنشط فهي كالتايل:

وحدة املستعربني التابعة لحرس الحدود اإلرسائييل.- 

وحدة دوفدفان(الكرز) ـ وهي وحدة مستعربني منتخبة جيدا يف الجيش اإلرسائييل وتعمل يف الضفة - 

الغربية.

العام ١٩٩٤ حيث تم -  وحدة شمشون ـ وهي تابعة للجيش اإلرسائييل، ونشطت يف قطاع غزة حتى 

تفكيكها.

دورية شاكيد: ونشطت يف السبعينيات يف غزة.- 

بـــ-  ُيعرفــون  أعضاؤهــا  وكان  إرسائيــل،  إقامــة  قبــل  وعملــت  الباملــاح:  يف  العربيــة  الدائــرة 
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 «املستعربون األوائل».٢١

وحدة متسادا: تابعة لخدمات السجون اإلرسائيلية، وكان ُيطلب منها املساعدة يف تنفيذ عمليات تصفية - 

أو اعتقاالت بني الفلسطينيني يف مواقع مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وانقطع استخدام املستعربني خالل العقود األربعة األوىل بعد إقامة إرسائيل ثم تجدد يف نهاية الثامنينيات 

عند انطالق االنتفاضة األوىل يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح املستعربون تحت إدارة وتوجيه الجيش 

الضفة  اإلرسائييل. وتوجد فرقتان للمستعربني: (شمشون) وهي تعمل يف قطاع غزة، ودوفدفان (كرز) يف 

و(حامس)  (فتح)  نشطاء  من  لعرشات  واغتيال  خطف  عمليات  املستعربني  من  وحدات  نفذت  الغربية. 

و(الجهاد) وغريها من الفصائل خالل االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقىص).
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خالصة

استعرضنا يف هذا الفصل مبنى الجيش اإلرسائييل واألذرع املرتبطة به. وارشنا إىل أبرز مكونات األذرع 

وتفاصيل تركيبها األساسية. 

الحظنا أيضا أن الجيش اإلرسائييل قد أحدث تغيريات يف بنيته األساسية وفقا ملتطلبات امليدان والزمان 

والخربات التي كسبها من خالل خوض حروب كثرية ومواجهات متعددة يف جبهات مختلفة.

ويرتبط مبنى الجيش اإلرسائييل أيضا مع املتطلبات اإلقليمية والحاجة الرضورية إىل إحداث تعديالت 

جدية تؤدي عىل مواءمته مع هذه املتطلبات والظروف املستجدة.

وهذه صورة عامة، إن أردنا الخوض يف تفاصيلها الدقيقة فإن كل ذراع ولواء ووحدة بحاجة إىل دراسة 

أن كتابا ككتابنا هذا يفي  الدراسة، وباعتقادنا  أمر مثري لالهتامم ويستحق  مستفيضة، وهذا يف حّد ذاته 

بالغرض األساس فقط، وليست غايته الولوج يف التفاصيل.  

الهوامش
١  حتى العام ١٩٩٩، ُسميت بـ «قيادة الجيوش امليدانية». مقر قيادة ذراع الرب موجود يف معسكر بار ليف ( جنوب).

٢  يوم طوف ساميه، هئيقليم هئريغوين بحيلوت هسده يف تساهل (املناخ التنظيمي يف سالح الرب يف جيش الدفاع 

اإلرسائييل)، حيفا، ٢٠٠٤. 

٣  فوكس اليعازر،«كيف يصنعون تنظياًم جديداً»، مشأيف إينوش(القوى البرشية)، ٩٦، ١٩٩٥، ص ٤٢. 

٤  إيالن هرشكوفيتش، «دور سالح الجو يف املواجهة»، معرخوت، ٣٨٠-٣٨١، ٢٠٠١، ٦٨-٧١.

٥  رؤوبني بدتسهور، «أفضلية سالح الجو» ، هآرتس، ١٩٩١/١٢/١٧.

٦  الفرقة هي وحدة رئيسية يف قيادة هذا السالح. يرتأس كل فرقة ضابط برتبة عقيد يخضع مبارشة  لقائد سالح 

الجو. 

٧  عمريام كاوفَمن، « املميزات السبع الخاصة للنظام اإلداري يف سالح الجو» ، مشآيب إنوش (القوى البرشية)، ٢٢١، 

٢٠٠٦، ص ٢٠-٢٣.

٨  جناح هو قاعدة طريان ألرساب طائرات دون وجود فروع اخرى تتبع لسالح الجو. أما القاعدة الجوية فهي تشمل 

وحدات مختلفة. 

-٢٨ ص   ،١٩٩٩  ،٣٦٨ معرخـــوت،  االلفـــني»،  ســـنوات  يف  الجويـــة  «القـــوات  الياهـــو،  بـــن  إيتـــان   ٩
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١٠   انظر الفصل السابع: وسائل القتال يف الجيش اإلرسائييل.

١١  إيتان بن الياهو، « القوات الجوية يف سنوات األلفني»، معرخوت، ٣٦٨، ١٩٩٩، ص ٢٨-٣٠.

١٢  وحدة شلداچ ورقمها ٥١٠١، ُتعرف أيضا بـ «وحدة الكوماندو التابعة لسالح الجو». وتعترب هذه الوحدة املنتخبة 

األوىل من حيث مكانتها يف سالح الجو.

أما االسم فيعني بالعربية «القاوند»، وهو نوع من الطيور الذي يعيش قرب األنهار ويقتات عىل األسامك التي يصطادها 

.» Kingfisher» مبنقاره»، ويعرف باالنجليزية بـ

وتخضع الوحدة لقوات الجو الخاصة يف سالح الجو اإلرسائييل. وابرز واهم مهامها تنفيذ عمليات كوماندو بواسطة استعامل 

وسائل حربية تكنولوجية متقدمة.

تلبية كافة  الوحدة يف أعقاب اإلخفاق يف حرب ترشين األول ١٩٧٣ وعدم نجاح وحدة هيئة األركان من  ُأقيمت هذه 

االحتياجات الحربية التي أفرزتها تحركات ميادين القتال. وكانت الوحدة عند تأسيسها مكونة من جنود احتياط من بني جنود 

وحدة هيئة األركان، إال أنها رسعان ما استقلت وأصبحت وحدة نخبة تابعة لسالح الجو يف الجيش اإلرسائييل. ويقوم جنود 

وطواقم هذه الوحدة مبهام خاصة من أبرزها تجميع معلومات إستخبارية وتنفيذ عمليات خطف وتصفيات جسدية.

وشاركت هذه الوحدة يف عملية مويش يف عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٥ لتهجري الفالشة من اثيوبيا (الحبشة) إىل إرسائيل. وكانت 

هذه الوحدة رسية حتى هذه العملية، حني تم الكشف عنها بوسائل اإلعالم، ما أدى إىل إلغاء االتفاق الخاص والرسي الذي 

وقعته إرسائيل مع حكومة السودان لتقديم تسهيالت يف عمليات نقل الفالشة إىل إرسائيل عرب الطريان فوق السودان.

وقامت الوحدة بعمليات إنقاذ ونقل رجال املوساد العاملني يف الخرطوم بعد أن سيطر اإلسالميون عىل مقاليد الحكم هناك. 

وملا اشتدت االضطرابات الداخلية يف اثيوبيا أثناء حكم منجيستو هيال مريام اشتد التوتر يف أوساط الساسة اإلرسائيليني مام 

قد يلحق الرضر بالجالية اليهودية (الفالشة) ، لذلك بادرت حكومة اسحق شامري إىل التفاوض مع مريام عىل القيام بعملية 

واسعة النطاق ورسيعة لنقل الفالشة من اديس ابابا إىل إرسائيل بليلة واحدة. وبالفعل قامت وحدة شلداغ بنقل قرابة ١٤٥٠٠ 

من الفالشة إىل إرسائيل بتاريخ ٢٤-٢٥ أيار ١٩٩١. وعرفت هذه العملية باسم «عملية شلومو(سليامن)».

وشاركت الوحدة يف عدد كبري من العمليات والحمالت العسكرية التي نفذتها إرسائيل وما تزال ضد لبنان والفلسطينيني 

وايال  جينتس(١٩٨٩-١٩٩٢)،  وبني  رون(١٩٨٤-١٩٨٧)،  اليك  الوحدة:  قواد هذه  ابرز  ومن  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 

روزنربغ(١٩٩٦-١٩٩٩).

١٣  عنات كدرون، حيل هيم هيرسائييل – شنت ههكام فغيبوش حيل هيم مبهلخ ملحام ( سالح البحرية اإلرسائييل 

– سنة التأسيس وبلورة سالح البحرية خالل الحرب)، حيفا، ٢٠٠٠. 

١٤  بنيامني تيلم، «سالح البحرية يف يوم الغفران»، معرخوت، ٣٦١، ١٩٩٨، ص ٥٨-٦٩. 

ـــة كنمـــوذج»، معرخـــوت، ٣٨٩، ٢٠٠٣، ٦٢- ـــة يف ســـالح البحري ـــزة الســـيطرة والرقاب ـــر أجه ـــاراك، «تطوي ـــان ب ١٥  نت

.٦٩
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الفلسطيني  املركز  مدار:    ،٢٠٠٦ االسرتاتيجي  التقرير   ، العسكري»   – االمني  املشهد   » نحاس،  فادي  انظر:     ١٦

للدراسات اإلرسائيلية، رام الله. 

17  Ephraim Halevy, «The Role of the Intelligence Community in Planning Israel’s Strategic 

Alternatives» , Maarachot, July 2003, 40.

 ١٨   أهرون ليربمان، «االستخبارات يف يوم الغفران »، هآرتس، ١٩٨٧/١٠/٢.
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منذ الحظر الفرنيس عىل بيع األسلحة إلرسائيل العام ١٩٦٧، تحول الجيش اإلرسائييل إىل تركيز الحصول 

عىل معداته بشكل أسايس، من أسلحة وأجهزة حربية مختلفة، من الواليات املتحدة. اليوم (٢٠٠٨)، الجيش 

اإلرسائييل مجهز باألسلحة التي تم اقتناء أغلبها من الواليات املتحدة أو تم بناؤها فيها وتطوير بعض من 

مركباتها يف إرسائيل.

يف هذا الفصل، نحاول تصنيف وسائل القتال يف الجيش اإلرسائييل بحسب األذرع/ األسلحة املختلفة، عىل 

النحو التايل: 

يدوية  متنوعة:  وقنابل  بنادق  من  املشاة  سالح  يف  القتال  وسائل  وتضم  الرب،  سالح  يف  القتال  وسائل 

وصاروخية مضادة للدبابات ومدافع رشاشة. أضف إىل ذلك، َمركبات للرب، منها مركبة لوجستية لإلمدادات 

العسكرية، ومركبات تعبوية تكتيكية؛ منها جيبات ومركبات حقل مثل «الهامر» و«الصوفا» و«األبري». مركبة 

ناقلة  مثل  النريان،  من  وابل  تحت  بعمليات حربية  تقوم  ثقيلة ومصفحة  مركبات  حربية مصفحة، وهي 

 113-M جنود مدرعة (نچامش) ودبابات وبطاريات مدفعية متحركة. ناقلة الدروع األساسية يف الجيش هي

أمريكية الصنع، والتي وصلت إىل إرسائيل يف سنوات السبعني، وبالرغم من أنها مرت بالكثري من التحسينات 

إال أنها تعترب قدمية وميكن تسديد رضبة نحوها وإصابتها أو إلحاق رضر بالغ فيها. 

القدمية  الدبابات  استغالل  اإلرسائييل  الجيش  قيادة  قررت  ثقيلة  لناقالت  امللحة  الحاجة  ولإلجابة عىل 

والدبابات التي حصلت عليها أثناء الحروب لبناء ناقالت ثقيلة. 

وساطة،  دبابات  عن  الحديث  اإلضافية.  الثقيلة  اآلليات  من  عدد  اإلرسائييل  الهندسة  سالح  يف  يخدم 

ودبابات هندسة مع جارفات، ودبابات إنقاذ،  ومجنزرات لألعامل الحفرية، وإقامة الخنادق، وهدم بنية 

تحتية، واخرتاق حقول ألغام. 

فيام يخص الوسائل الحربية لسالح الجو، فإن سالح الطريان مبجمله تقريبا يعتمد عىل الطريان األمرييك، 

فيام غالبية أو كل األجهزة االلكرتونية فيه تم تحسينها عىل يد الصناعة العسكرية اإلرسائيلية. 

العمود الفقري للسالح الجوي هو طائرات الـ F-16 «نيتس باراك» والـ F-15 «باز» والـ F-15I «راعام» 

خاصة  عالية  بتقنيات  واملجهزة  «سوفا»   F-16I بطائرات  مبرافقة  أرضية  أهداف  إلصابة  مخصصة  وهي 

بإرسائيل، واملعدة لعملية طويلة. 

ــود،  ــاذ الجن ــل وإنق ــوم بنق ــث تق ــو، حي ــالح الج ــة يف س ــة وفعال ــة عالي ــة مكان ــرات املروحي للطائ
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وتســديد رضبــات نحــو أهــداف محــددة مســبقا. املروحيــات (هيليكوبــرتات) يف  ســالح الجــو اإلرسائيــيل 

هــي مــن نــوع  AH-1 كوبــرا «تســيفع» AH-64  أباتــيش نونغبــاو «رشِف» املتقدمــة. هابــل 212 آنفــا، 

UH-60  بالكهــوك «ينشــوف» و  CH-53 يس ســتاليون «يســعور».

باإلضافة إىل ذلك، يستعمل سالح الجو طائرات بدون طّيار ألغراض تجسسية وجمع معلومات وتصوير 

مواقع العدو عرب الحدود.

ويشمل تسليح وتزويد الهليكوبرتات والطائرات الحربية مجموعة كبرية وضخمة من الصواريخ األمريكية 

العادية وصواريخ وقنابل إرسائيلية الصنع متطورة، مثل «بيتيون ٥ «.  

يف  وتحتوي  الجو  تقع ضمن سالح  فهي  اإلرسائييل  الجيش  بحوزة  التي  للطائرات  املضادة  األسلحة  أّما 

األساس عىل صواريخ ارض ـ جو، مثل «الستينجر»، «الهوك»، و»الباتريوت» املستعملة لرضب أهداف قصرية 

ومتوسطة املدى. كام ويف حوزة الجيش اإلرسائييل بطاريات صاروخية مضادة للصواريخ. 

للصواريخ  حاملة  سفنا  تشمل  متطورة  وإبحار  مالحة  بأجهزة  مزّود  فهو  اإلرسائييل  البحرية  سالح  أما 

وقوارب وبوارج مراقبة وغواصات، وحتى وسائل إبحار بدون مالحني.

بدأ سالح البحرية اإلرسائييل بإخراج السفن القدمية من طراز «دبور» و «دبورة» من االستعامل لتحل 

مكانها قوارب وسفن أكرث تطوراً من طراز «شلدچ» و «سوبر دبورة ٣»، باإلضافة إىل قوارب املراقبة. 

وُيَشّغل سالح البحرية سفنا كبرية حاملة للصواريخ والتي تعترب مركز قوته البحرية. هذه السفن مزودة 

بتكنولوجيا متطورة ومجهزة بأحدث الصواريخ. من أنواعها  «سعر ٥» «سعر٤٫٥» و «سعر ٥» والتي تحتوي 

أيضاً عىل مهبط للطائرات. باإلضافة إىل القوارب والسفن فإن سالح البحرية قام يف اآلونة األخرية بتطوير 

قطع من أسطول الغواصات التابع له. واقتنى يف السنوات األخرية غواصات ديزل جديدة من طراز «دولفني»  

أملانية الصنع.

نستعرض من خالل الجدول التفصييل التايل، معظم وسائل القتال التي ميتلكها الجيش اإلرسائييل، سواء 

تلك التي تم رشاؤها من صناعات غري إرسائيلية، أو تلك التي قامت الصناعات اإلرسائيلية العسكرية واملدنية 

املتعاقدة مع الجيش بتزويد األذرع املختلفة منها.
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وسائل القتال يف الجيش اإلرسائييل

أسلحة خفيفة (صغرية)

(األسلحة الصغرية هي كنية لألسلحة النارية ذات عيار قطر أصغر من ٢٠ ملم).

سنة التصميماسم البندقية
الخدمة يف الجيش 

اإلرسائييل
مكان الصنع

القطر الداخيل 

للفوهة

الوزن مع 

الذخرية
املدى الفعال

حروب 

أساسية

 The Fusil

 Automatique

 Léger (Light

 Automatic Rifle)

or FAL

600 مرت4.45 كغم7.62 ملمبلجيكاحتى 19531973
 ،1967

1973

IMI Galil1974400 مرت3.9 كغم5.56 ملمإرسائيل1974 حتى اليوم

حرب لبنان، 

االنتفاضة 

األوىل، 

انتفاضة 

األقىص

M16 بندقية
1973 ولغاية اآلن1957

الواليات 

املتحدة
5.56 ملم

حتى 3.9 

كغم
500 مرت

 ،1973

حرب لبنان، 

انتفاضة 

األقىص 

وحرب لبنان 

الثانية
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 The Colt

 Automatic Rifle-15

 orCAR-15 (بندقية 

M16A1 قصرية)

1966

1973, سنوات 

الثامنينيات وحتى 

اآلن

الواليات 

املتحدة
5.56 ملم

حتى 3.9 

كغم
أقل من 400 مرت

 ،1973

االنتفاضة 

األوىل، 

انتفاضة 

األقىص، 

حرب لبنان 

الثانية

 M16A2 بندقية) M4

قصرية)
2000 حتى اليوم1994

الواليات 

املتحدة
360 مرت2 كغم5.56 ملم

انتفاضة 

األقىص، 

حرب لبنان 

الثانية

 Tavor Assault

Rifle, 21st بندقية 

ساعر تابور القرن 

الواحد والعرشين

سنوات 

التسعينيات
200 مرت3.5 كغم5.56 ملمإرسائيل2004 وحتى اليوم

انتفاضة 

األقىص

Submachine guns

سالح يرمي بالنار بوترية أوتوماتيكية وشبه أوتوماتيكية وتستعمل فيه الذخرية اُملعّدة للمسدسات

سنة التصميماسم البندقية
الخدمة يف الجيش 

اإلرسائييل
مكان الصنع

القطر الداخيل 

للفوهة

الوزن مع 

الذخرية
املدى الفعال

حروب 

أساسية

 Thompson

 submachine gun

M1

بندقية ثومبسون أم 1

1921

1944

(M1A1)

الواليات 

املتحدة
501948 مرتا4.78 كغم11.5 ملم
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Sten

ستني

1941

سنوات األربعينيات 

ولغاية منتصف 

الخمسينيات

1948حوايل 70 مرتا3.18 كغم9 ملمبريطانيا

Uzi

عوزي

حوايل 50 مرتا3.5 كغم9 ملمإرسائيل1955 ولغاية اليوم1951
 ،1967

1973

Micro-Uzi

ميكرو-عوزي

حوايل 50 مرتا2 كغم9 ملمإرسائيل1990 ولغاية اليوم1990

انتفاضة 

األقىص

Machine guns

املدفع الرشاش هو وسيلة إطالق نار قادر عىل إطالق النار أوتوماتيكيا بشكل مستمر ولفرتة طويلة (1000-700) طلقة يف الدقيقة.

سنة التصميماسم البندقية
الخدمة يف الجيش 

اإلرسائييل
مكان الصنع

القطر الداخيل 

للفوهة

الوزن مع 

الذخرية
املدى الفعال

حروب 

أساسية

Dror

درور

101948 كغم7.62 ملمإرسائيل19461948-1950

Bren

برِن

8.681948 كغم7.62 ملمبريطانياسنوات األربعينيات1935

Browning .03

براونينغ 0.3

1919
سنوات األربعينيات 

ولغاية اآلن

الواليات 

املتحدة
7.62 ملم

جميع 

حروب 

إرسائيل

Maschinen-

gewehr 34, or 

MG34

1934
سنوات األربعينيات 

والخمسينيات
7.921948 ملمأملانيا
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FN MAG 58

ماغ

1,200 مرت12 كغم7.62 ملمبلجيكا1964 ولغاية اليوم1958

 ،1967

 ،1973

حملة «سالم 

الجليل»، 

انتفاضة 

األقىص

5.56 ملمبلجيكاFN19751989-1997 ُمصّغر
حوايل 7.5 

كغم

حوايل

1000 مرت

كوما ندو 

بلبنان

RPD 1944مدفع رشاش
يستعمل من قبل 

وحدات خاصة

اإلتحاد 

السوفييتي
7.62 ملم

7.5 كغم 

فارغ
800 مرت

عمليات 

كوماندو

IMI NEGEV

النقب

حوايل1000 مرت9.6 كغم5.56 ملمإرسائيل1997 ولغاية اليوم1995

حرب لبنان 

الثانية 

وانتفاضة 

األقىص

 M2 Browning

machine gun

0.5

M 2 براونينغ

1948 ولغاية اليوم1921
الواليات 

املتحدة
12.7 ملم

 38 - 20

كغم
2,000 مرت

جميع 

حروب 

إرسائيل
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Sniper rifle بندقيات القنص

بندقيات القناصة (sniper) هي عبارة عن سالح (بندقية) ذات قدرة عالية عىل إصابة األهداف، ففي بعض األحيان يصل املدى القاتل 

لهذه النوعية من البنادق إىل كيلومرتات، وهي عبارة عن بندقية ذات جهاز للتصويب وميكن أن يكون هذا الجهاز ضوئيا أو يعمل عن 

طريق الحرارة أو الليزر.

سنة التصميماسم البندقية
الخدمة يف الجيش 

اإلرسائييل
مكان الصنع

القطر الداخيل 

للفوهة

الوزن مع 

الذخرية
املدى الفعال

حروب 

أساسية

M14 1954بندقية

1997-1973, ما 

زالت بحوزة الجيش 

االحتياطي

الواليات 

املتحدة
460 مرتا5.1 كغم7.62 ملم

حملة سالم 

الجليل، 

االنتفاضة 

األوىل

M89SR T.C.I
سنوات 

الثامنينيات

عدد قليل جداً من 

البنادق يف الوحدات 

الخاصة مثل 

«دوبدوبان»

حوايل1000 مرت4.5 كغم7.62 ملمإرسائيل
األمن 

الجاري

Mauser SR66SP

SR66SP ماوزر

1966
سنوات الثامننييات 

ولغاية 1996
7.62 ملمأملانيا

حوايل 6 

كغم معبأ

االنتفاضة 

األوىل

Mauser SR86

SR86 ماوزر

1986

يف السنوات األوىل 

من التسعينيات ويف 

سنة 2000

7.62 ملمأملانيا
حوايل 6 

كغم

االنتفاضة 

األوىل 

وانتفاضة 

األقىص

Barrett M82A1

M82A1 بارط

1980
سنوات التسعينيات 

ولغاية اآلن

الواليات 

املتحدة
12.7 ملم

12.9 كغم 

بدون 

الخرية

1,800 مرت
انتفاضة 

األقىص
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Remington M24

M24 رمينغتون

1997 وحتى اآلن1988
الواليات 

املتحدة
7.62 ملم

5.5 كغم 

بدون 

الذخرية 

800 مرت

انتفاضة 

األقىص 

وحرب لبنان 

الثانية

SR-25

منذ التسعينيات 

ولكن بصورة أكرث 

بعد سنة 2001

الواليات 

املتحدة
7.62 ملم

4.88 كغم 

بدون 

الذخرية

حوايل500 مرت

انتفاضة 

األقىص 

وحرب لبنان 

الثانية

أنواع أخرى من البنادق

 Lebel Model 1886

rifle

ليبل 1886

8 ملمفرنسا1886
4.18  كغم 

(غري معبأ)
4001948 مرت

Karabiner 98 Kurz

ماوزر  k98 (البندقية 

التشيكية)

1898
سنوات األربعينيات 

وحتى اآلن
41948 كغم7.92 ملمأملانيا

Lee-Enfield

يل انفيلد

7.7 ملمبريطانيا19391947-1949
4.17 كغم 

(غري معبأ)
1948حوايل 800 مرت

M1 Garand

M1 غاراند

1936
الواليات 

املتحدة
7.62 ملم

4.3 كغم 

(غري معبأ)
5501948 مرتا

M1 Carbine

M1 كارباين

1942
1948 وحتى اليوم 

يف الرشطة

الواليات 

املتحدة
3001948 مرت2.48 كغم7.62 ملم

 Shotgun Mossberg

695

بندقية صيد موسبريغ 

.695

 Bomb disposal

والرشطة

الواليات 

املتحدة
إبعاد قنابل130 مرتاعيار 12
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 Shotgun

Remington 870

بندقية صيد رمينغتون 

.870

1950
ما زالت تخدم يف 

الجيش اإلرسائييل

الواليات 

املتحدة
عيار 12

حوايل 3.5 

كغم

األمن 

الجاري

مسدسات

Highpower FN

هاي باور ف ن

سنوات 

العرشينيات
9 ملمبلجيكاسنوات الثامنينيات

ما يقارب 

810 غرام
حوايل 50 مرتا

مسدس 

خدمة

Zig Zawrer P222

P222 زيغ زاورر
سنوات 

الثامنينيات

سويرسا / 

الواليات 

املتحدة

9 ملم + 

آخرين
حوايل 50 مرتا860 غراما

مسدس 

خدمة

 Baby Eagle/Jericho

941

أريحا 941

إرسائيل1986
9 ملم + 

آخرين

ما يقارب 

920 غراما
حوايل50 مرتا

مسدس 

خدمة 

للرشطة

17 Glock pistol

مسدس جلوك 17

9 ملمالنمسا1997 وحتى اآلن1980
ما يقارب 

625 غراما
حوايل 50 مرتا

مسدس 

خدمة

Glock pistol 19

مسدس جلوك19 

9 ملمالنمسا1997 وحتى اآلن1988
ما يقارب 

850 غراما
حوايل 50 مرتا

مسدس 

خدمة
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أسلحة ذراع اليابسة

دبابات

سنوات األربعينيات والخمسينيات

اسم الدبابة
سنة 

اإلنتاج

مكان 

اإلنتاج

عدد أفراد 

الطاقم
تسليحنوع التصفيحنوع الدبابة

رسعة 

قصوى
استعامل

خروج من 

الخدمة

  Hotchkiss

«H 39»
2فرنسا1939

دبابة 

خفيفة

فوالذ 40-22 

ملم

مدفع 37 ملم , 

1 مدفع رشاش 

7.5 ملم

36 كم يف 

الساعة
سنوات الـ 50حرب 1948

Cromwell

دبابة إبحار5بريطانيا1941
فوالذ 76-8 

ملم

مدفع 57 ملم 

,2 رشاشات

61 كم يف 

الساعة
حرب 1948

سنوات الـ 50

M4 Sherman

دبابة شريمان

1942
الواليات 

املتحدة
5

دبابة 

متوسطة

فوالذ 76-12 

ملم

مدفع 75 ملم، 

3 رشاشات

48 كم يف 

الساعة
سنوات الـ60حرب 1948

سنوات الخمسينيات والستينيات

 M50 M51

Sherman

دبابة شريمان

1945
الواليات 

املتحدة
5

دبابة 

متوسطة

فوالذ 76-12 

ملم

مدفع 105 

ملبم, 3 

رشاشات

48 كم يف 

الساعة

حرب 1956

حرب 1967

نهاية سنوات 

الـ 60

AMX-1319523فرنسا
دبابة 

خفيفة

فوالذ حتى 25 

ملم

مدفع 75 ملم, 

2 رشاشات

60 كم يف 

الساعة
1967 1956

نهاية سنوات 

الـ 60

   Patton M48

3 Magach
1952

الواليات 

املتحدة
4

دبابة قتال 

وعراك

فوالذ حتى 

125 ملم

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات

48 كم يف 

الساعة

 ،1967

1973، حرب 

لبنان

بداية سنوات 

الـ 80
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Centurion

4بريطانيا1949(شوط)
دبابة قتال 

وعراك

فوالذ حتى 

118 ملم

مدفع 105 ملم, 

2 رشاشات

43 كم يف 

الساعة

 ،1967

1973، حرب 

لبنان

تم تحسينها 

(لشوط) 

خفيف

سنوات السبعينيات

Patton M601960
الواليات 

املتحدة
4

دبابة قتال 

وعراك

فوالذ حتى 

127 ملم

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات

48 كم يف 

الساعة

1973، حرب 

لبنان

تم تحسينها 

ل(ماخ) 6

Magach 3
تحسني إرسائييل 

M 48لفاتون
4

دبابة قتال 

وعراك

فوالذ حتى 

125 ملم

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات

48 كم يف 

الساعة

1973، حرب 

لبنان

بداية سنوات 

الـ 80

سنوات الثامنينيات

Magach 6
تحسني إرسائييل 

M60 لفاتون
4

دبابة قتال 

وعراك

فوالذ حتى 

127 ملم,

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات

48 كم يف 

الساعة

 ،1973

حرب لبنان، 

انتفاضة 

األقىص

2004

Merkava1

مريكافا 1

4إرسائيل1979
دبابة قتال 

وعراك
رسي ومصنف

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات, 

مدافع الهاون

50 كم يف 

الساعة
حرب لبنان

تم تحسينها 

ل 2

Merkava 2

مريكافا 2

4إرسائيل1983
دبابة قتال 

وعراك
رسي ومصنف

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات, 

مدافع الهاون

50 كم يف 

الساعة

حرب لبنان، 

انتفاضة 

األقىص 

وحرب متوز

ما زالت 

بالخدمة
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سنوات التسعيينات

Merkava 3

مريكافا 3

4إرسائيل1990
دبابة قتال 

وعراك
رسي ومصنف

مدفع 120 ملم, 

3 رشاشات, 

مدافع الهاون

55 كم يف 

الساعة

انتفاضة 

األقىص 

وحرب متوز

ما زالت 

بالخدمة

Magach 7
تحسني إرسائييل 

M60 لفاتون
4

دبابة قتال 

وعراك
حامية خاصة

مدفع 105 ملم, 

3 رشاشات

48 كم يف 

الساعة

انتفاضة 

األقىص
2004

سنوات األلفني

Merkava 4

مريكافا 4

4إرسائيل2004
دبابة قتال 

وعراك
رسي ومصنف

مدفع 120 ملم, 

3 رشاشات, 

مدافع الهاون

64 كم يف 

الساعة

انتفاضة 

األقىص 

وحرب متوز

ما زالت 

بالخدمة

سالح املدفعية
مدافع اعتيادية

مكان اإلنتاجالخدمة يف الجيش اإلرسائييلاسم السالح 
عيار قطر 

جسم
حروب أساسية

  Canon de 65 M(montagne)

modele 1906

نهاية سنوات األربعني ،سنوات 

الخمسني.
حرب 651948 ملمفرنسا

M-71 سولتام
1974 وحتى هذا اليوم يف 

خدمة الجيش اإلضافية.
155 ملمإرسائيل

حرب لبنان وحرب 

لبنان الثانية

سالح مدفعية متحرك

Self-propelled (also called mobile artillery or locomotive artillery)

مكان اإلنتاجالخدمة يف الجيش اإلرسائييلاسم السالح (األداة)
عيار قطر 

جسم
حروب أساسية

1967، 1051973 ملمالواليات املتحدة1961 حتى 1973فريست

L-33 روعيم
سنوات الستينيات حتى 

سنوات الثامنينيات
1973، حرب لبنان155 ملمإرسائيل
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 M-50 رشمان
1965 حتى سنوات 

الثامنينيات
1967، 1551973 ملمإرسائيل

 M-107 «رُمح»
1971 حتى سنوات 

التسعينيات
1973، حرب لبنان175 ملمالواليات املتحدة

1973، حرب لبنان203 ملمالواليات املتحدةM-110  - 1973 «كردوم»

مدفع متحرك

Howitzer M١٠٩
155 ملمالواليات املتحدةحتى اليوم

حرب لبنان، انتفاضة 

األقىص، حرب لبنان 

الثانية.

صواريخ مدفعية

Rocket artillery

مكان اإلنتاجالخدمة يف الجيش اإلرسائييلاسم السالح (األداة)
عيار قطر 

جسم
حروب أساسية

كاتيوشا إرسائيلية
سنوات السبعينيات 

والثامنينيات

اإلتحاد السوفييتي/

إرسائيل

12 قذيفة 

240 ملم
1973، حرب لبنان

إرسائيلMAR-240 رشمان
36 قذيفة 

240 ملم

إرسائيلMAR-290 رشمان /تسنرتيون
4 قذائف 

290 ملم
حرب لبنان

قذيفة واحدةالواليات املتحدةM667 Lance ُمَفِجر

منصة صواريخ

 Multiple Launch Rocket

 M270 )MLRS(System ُمحطمة

سنوات التسعينيات وحتى 

يومنا هذا
الواليات املتحدة

12 قذيفة 

227 ملم
حرب لبنان الثانية
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أسلحة ذراع البحرية

سفن وقطع سالح البحرية
غواصات

موديل
سنة 

التسلح

الخدمة يف الجيش 

الطاقمُصِنَع يفاإلرسائييل
الرسعة
ُعْقدة١

قوة الدفع 

باألطنان
التسليح

الحروب 

األساسية

S 57بريطانيا1959 - 19441967غواصة

9 أثناء 

الغوص, 15 

عىل سطح 

املياه.

814 عىل 

سطح املياه 

و 990 أثناء 

الغوص

6 أنابيب طوربيد , مدفع 4 

أنش عىل سطح السفينة, مدفع 

مضاد للطائرات 20 ملم، 2 

مدافع رشاشة 0.3

1967

T 67بريطانيا1967 - 19441975غواصة

16 أثناء 

الغوص, 11 

عىل سطح 

املياه.

1520 عىل 

سطح املياه 

و 1720 أثناء 

الغوص

6 أنابيب لصواريخ 

طوربيد21  أنش

حرب 

االستنزاف

32بريطانيا1976 - 19762001جال

17 أثناء 

الغوص, 11 

عىل سطح 

املياه.

420 عىل 

سطح املياه 

و 600 أثناء 

الغوص

صواريخ بحر-بحر, صواريخ 

طوربيد, ألغام بحرية

حرب سالم 

الجليل

30أملانيا1999 وحتى اآلن1997دولفني

20 أثناء 

الغوص, 11 

عىل سطح 

املياه.

1640عىل 

سطح املياه 

و 1900 أثناء 

الغوص

عرشة أنابيب 21 أنش 

متعددة االستعامالت 

والغايات

حرب لبنان 

الثانية

 ١وحدة الرسعة للسفن يف البحار
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سفن حاملة طائرات

موديل
سنة 

التسلح

الخدمة يف 

الجيش اإلرسائييل
الرسعةالطاقمُصِنَع يف

قوة الدفع 

باألطنان
التسليح

الحروب 

األساسية

1967ساعر 1

نهاية الستينيات 

وحتى 1974 

(تحولوا لساعر 

(2

42250عقدة40فرنسا

ثالثة مدافع 40ملم، 

طوربيد , طوربيد مضاد 

للغواصات

األمن الجاري, 

1973

1969ساعر 2

نهاية الستينيات 

لغاية نهاية 

الثامنينيات

42250 عقدة40فرنسا
مدفع 40 ملم , 8 صواريخ 

بحر-بحر «جابريئيل»

األمن الجاري, 

1973

1969ساعر 3

نهاية الستينيات 

لغاية نهاية 

الثامنينيات

42250 عقدة40فرنسا

مدفع 76 ملم , 6 صواريخ 

بحر-بحر «جابريئيل، هارفون ، 

مدافع رشاش 0.5 أنش.

األمن الجاري, 

1973 وحرب 

لبنان.

1973ساعر 4

سنوات 

السبعينيات 

وحتى هذا اليوم.

32 عقدة47إرسائيل

415 حمل 

عادي و450 

حمولة 

كاملة.

مدفع Oto Melara 76 ملم, 

صواريخ بحر-بحر «جابريئيل، 

هارفون أنابيب طوربيد وقنابل 

ُعمق ضد الغواصات.   مدفع 

  Phalanx G.   فولكان من نوع

20ملم ضد الصواريخ، مدفعني 

أورليكون 20 ملم, ثالثة مدافع 

رشاشة ماغ 7.62 ملم, وسائل 

قتال الكرتونية ووسائل الكتشاف 

وجود غواصات

1973 وحرب 

لبنان.

ساعر 4.5

سنوات 

الثامنينيات 

وحتى اليوم

31 عقدة53إرسائيل
488 حمولة 

كاملة

متاما كام بساعر 4 سوى 

الوسائل املعدة الكتشاف 

الغواصات وباإلضافة 

 Oto Melara إىل مدفع

76 ملم، ووسائل قتال 

الكرتونية متطورة.

انتفاضة األقىص 

وحملة تغيري 

االتجاه
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1995ساعر 5

سنوات 

التسعينيات 

وحتى هذا اليوم.

الواليات 

املتحدة 

بتخطيط 

إرسائيلي

6433

1075 حمل 

عادي, 

 1227

حمولة 

كاملة

8 صواريخ بحر-بحر 

هرفون. صواريخ باراك 

ضد الصواريخ والطائرات. 

مدفع فولكان من طراز  

Phalanx CIWS، طوربيد 

ووسائل قتال الكرتونية.

حملة تغيري 

االتجاه

سفن الحراسة (خفر السواحل) واألمن الحايل.

سنة التسلحموديل
الخدمة يف الجيش 

اإلرسائييل
الرسعةالطاقمُصِنَع يف

قوة  

الدفع 

باألطنان

التسليح
الحروب 

األساسية

1980-1970-يتوش
الواليات 

املتحدة،
األمن الجاري2 مدافع رشاش 377.50.5 عقدة5

?دبور

سنوات 

السبعينيات وإىل 

اليوم.

الواليات 

املتحدة/

إرسائيل

1939 عقدة6-9

مدفعني أورلكني 

OERLIKON 20 ملم. 

كارجو 84 ملم. طوربيد – 

صواريخ مضادة للغواصات 

ذات رأس قذيفة 44 كغم. 

قنابل ُعمق.

1973، األمن 

الجاري

وانتفاضة 

األقىص

3647 عقدة10إرسائيل 1988 وحتى اليوممثانينياتدبورا

مدفعني

 20 ملم 

OERLIKON. مدفع 

تايفون ثابت 25 

ملم (التابع لرفائيل).  

مدفعني رشاشني ماج 

7.62 ملم. مركبات: 

أنبوب ناقل (حامل) 

طوربيد للوقاية من 

الغواصات أو من 

القنابل العميقة.

األمن الجاري

وانتفاضة 

األقىص
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سوبر دبورا 

رمز2 

سنوات 

التسعينيات
4654 عقدة10إرسائيل1996 وحتى اليوم

مدفع تايفون ثابت  

25 ملم. مدافع رشاش 

12.5 ملم. قنابل ُعمق.

األمن الجاري

وانتفاضة 

األقىص

سوبر دبورا 

رمز 3

سنوات الـ 

2000
4754 عقدة10إرسائيل2004 إىل اليوم

مدفع تايفون ثابت  

25 ملم. مدافع رشاش 

12.5 ملم. قنابل ُعمق.

األمن الجاري

َنْحشول
جنوب 

أفريقيا
4012 عقدة5

2 رشاش ماغ  7.62 

ملم, شحنات سالح 

مضادة للسابحني 

والغواصني.

األمن الجاري

50 عقدةإرسائيل1989 وحتى اليوم1987َشْلَدج

مدفع تايفون ثابت  

25 ملم. 2 مدافع 

رشاش 0.5 ملم. قنابل 

ُعمق.

األمن الجاري

واالنتفاضة
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أسلحة ذراع الجو

طائرات سالح الجو
fighter aircraft

الطائرات الحربية

مكان اإلنتاجطراز
سنوات 

الخدمة
أقىص وزن

رسعة 

قصوى

مجال 

الطريان
حروب أساسيةتسلح

Avia S-199

S-199 آفيا
3.7 طن1949-1948تشيكوسلوفاكيا

590 كم يف 

الساعة
850 كم

قنابل وزن 280 

كغم
1948

 B-17

Flying Fortress

B-17 الحصن الطائر

16.2 طن1954-1948الواليات املتحدة
460 كم يف 

الساعة
2,977 كم

13 مدافع 

رشاشة 0.5 

براونينغ, قنابل 

تزن 2,700 - 

5,800 كغم

1948

 P-51

Mustang

P-51 موستانج

5.3 طن1961-1948الواليات املتحدة
700 كم يف 

الساعة
3,200 كم

6 مدافع رشاشة, 

قنابل وزنها 910 

كغم

1948

Supermarine

 Spitfire

سبيتفاير

3.4 طن1954-1948بريطانيا
620 كم يف 

الساعة
700 كم

مدفعان 20 ملم, 

مدفعان رشاشان 

12.7 ملم, قنابل 

تزن 350 كغم

1948

de Havilland 

Mosquito

دي هابيلند موسكيتو

8.2 طن1956-1948بريطانيا
668 كم يف 

الساعة
2,400 كم

قنابل وزنها 

الكيل  1,800 

كغم, كام 

وُجهزت بعض 

النامذج مبدافع 

رشاشة 20 ملم 

أو صواريخ

1948
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Gloster Meteor

ميتيأور

بريطانيا
8.7 طن1953-1964

960 كم يف 

الساعة
960 كم

4 مدافع 20 

ملم, قنابل تزن 

900 كغم

1948

Ouragan

أوراغن
8.1 طن1973-1955فرنسا

940 كم يف 

الساعة
1,000 كم

4 مدافع 20 

ملم, قنابل تزن 

1,000 كغم

1967، حرب 

االستنزاف.

Mystère

ميسرت
9.8 طن1971-1956فرنسا

1,120 كم 

يف الساعة
1,300 كم

مدفعان 30 ملم, 

قنابل تزن 900 

كغم

1967

Super Mystère

سوبر ميسرت
10 طن1958-فرنسا

1,200 كم 

يف الساعة
870 كم

مدفعان 30 ملم, 

قنابل تزن 900 

كغم

 ،1967

1973، حرب 

االستنزاف

Vautour

اتور
21 طنا1972-1957فرنسا

1,100 كم 

يف الساعة
3,000 كم

4 مدافع 30 

ملم, قنابل تزن 

1,500 كغم

1967، حرب 

االستنزاف.

III 11.8 طن1982-1961فرنسامرياج
2,350 كم 

يف الساعة
1,600 كم

مدفعان 30 ملم, 

صواريخ وقنابل 

بوزن 1,350 

كغم

 ،1967

1973، حرب 

االستنزاف.

A-4 Skyhawk

A-4 سكايهوك
11.1 طن1967الواليات املتحدة

1,170 كم 

يف الساعة
3,540 كم

مدفعان 30 ملم, 

صواريخ وقنابل 

3,700 كغم

1973، حرب 

االستنزاف، 

حرب لبنان

F-4 Phantom II

F-4 فانتوم
28 طن2005-1968الواليات املتحدة

أكرث من 2 

ماخ
1,000 كم

مدفع 20 ملم, 

صواريخ وقنابل 

بوزن 7,300 

كغم

حرب 

اإلستنزاف، 

1973، حرب 

لبنان
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IAI Nesher

نيرش
1,300 كم2.1 ماخ13.5 طن1981-1971إرسائيل

مدفعان 20 ملم، 

صواريخ وقنابل
1973

Kfir IAI

كفري
14.6 طنمنذ 1975إرسائيل

2,285 كم 

يف الساعة
1,300 كم

مدفعان 20 ملم، 

صواريخ وقنابل
حرب لبنان

F-153,450 كم2.5 ماخ36.7 طنمنذ 1976الواليات املتحدة
مدفع 20 ملم، 

صواريخ وقنابل

حرب لبنان ، 

وحرب لبنان 

الثانية

F-1616 طنمنذ 1980الواليات املتحدة
أكرث من 2 

ماخ
3,200 كم

مدفع 20 ملم، 

صواريخ وقنابل

حرب لبنان، 

انتفاضة 

األقىص، حرب 

لبنان الثانية.

F-15I4,450 كم2.5 ماخ36.7 طنمنذ 1998الواليات املتحدة

مدفع 20 ملم، 

صواريخ وقنابل 

وزن 11 طن

حرب لبنان 

الثانية واألمن 

الجاري

F-16I23.5 طنمنذ 2004الواليات املتحدة
أكرث من 2 

ماخ
2414 كم

مدفع 20 ملم، 

صواريخ وقنابل

حرب لبنان 

الثانية واألمن 

الجاري
cargo aircraft

طائرات نقل

مكان اإلنتاجطراز
سنوات 

الخدمة
أقىص وزن

الرسعة 

القصوى

مجال 

الطريان
حروب أساسيةتسلح

Douglas DC-3

C-47 داكوتا
15 طنا2001-1948الواليات املتحدة

370 كم يف 

الساعة
2,40032 كم

جميع حروب 

إرسائيل
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Piper PA» 18-Super Cub»

بايرب سوبر كاب
680 كغم2002-1948الواليات املتحدة

170 كم يف 

الساعة
7401 كم

جميع حروب 

إرسائيل

22 طنا1978-1955فرنسانورد نورتالس
440 كم يف 

الساعة
2,50015 كم

 ،1967

1973، حرب 

االستنزاف

1.5 طن1997-1968الواليات املتحدةسسنا 206
275 كم يف 

الساعة
2,0504 كم

حرب 

االستنزاف، 

1967، حرب 

لبنان.

Boeing 377 Stratocruiser

بوينغ 377 سرتاتوكروزر
67 طنا1978-1964 الواليات املتحدة

595 كم يف 

الساعة
6,900114 كم

 ،1967

1973، حرب 

االستنزاف

 C-130 Hercules

طائرة يس -130 (مخلب القتال)
79.4 طنمنذ 1971الواليات املتحدة

620 كم يف 

الساعة
7,88092 كم

1973، حرب 

لبنان
Boeing ٧٠٧

151 طنامنذ 1973الواليات املتحدةبوينغ٧٠٧ 
544 كم يف 

الساعة
9,9001901973 كم

مروحيات حربية

مكان اإلنتاجطراز
سنوات 

الخدمة
أقىص وزن

الرسعة 

القصوى

مجال 

الطريان
حروب أساسيةتسلح

AH-1 Cobra

AH-1 كوبرا (األفعى)
4.5 طنمنذ 1976الواليات املتحدة

230 كم يف 

الساعة
510 كم

مدفع 20 ملم, 

8 صواريخ 

طاو املضادة 

للدبابات, 

قذائف

انتفاضة 

األقىص وحرب 

لبنان الثانية

1.3 طن1993-1977الواليات املتحدةDefender  MD500ديفندر
270 كم يف 

الساعة
425 كم

4 صواريخ 

مضادة 

للدبابات (طاو)

حرب لبنان
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AH-64 Apache

أباتيش أي اتش-64
9.5 طنمنذ 1990الواليات املتحدة

365 كم يف 

الساعة
690 كم

مدفع 30 ملم, 

16 صاروخا 

مضادا للدبابات 

Hellfireهلفاير

انتفاضة 

األقىص وحرب 

لبنان الثانية

9.5 طنمنذ 2005الواليات املتحدةAH-64D أباتيش لونغبو
365 كم يف 

الساعة
690 كم

مدفع 30 ملم, 

16 صاروخ 

هلفاير II مضاد 

للدبابات.

انتفاضة 

األقىص وحرب 

لبنان الثانية

مروحيات للنقل

مكان اإلنتاجطراز
سنوات 

الخدمة
أقىص وزن

رسعة 

قصوى

مجال 

الطريان
حروب أساسيةتسلح

Hiller 360

هيلر-360
1.1 طن1959-1951الواليات املتحدة

130 كم يف 

الساعة
األمن الجاري2202 كم

1.6 طن1975-1957فرنساألويت 2
175 كم يف 

الساعة
األمن الجاري5304 كم

S-553.6 طن1963-1957الواليات املتحدة
185 كم يف 

الساعة
األمن الجاري.65012 كم

S-585.8 طن1969-1957الواليات املتحدة
215 كم يف 

الساعة
42016.1967 كم

Bell 47

بل 47
1.3 طن1968-1965الواليات املتحدة

150 كم يف 

الساعة
35021967 كم
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Stallion Sea 53-CH

CH-53 يس ستاليون (يسعور)
19 طنامنذ 1969الواليات املتحدة

315 كم يف 

الساعة
1,64055 كم

حرب 

االستنزاف، 

1967، حرب 

لبنان، حرب 

لبنان الثانية 

واألمن الجاري.

Bell 205

بل 205
4.7 طن1968الواليات املتحدة

205 كم يف 

الساعة
63014 كم

حرب 

االستنزاف، 

.1973

 Aérospatiale SA 321 Super

Frelon

سوبر فرلون (تسورعا)

12.5 طن1991-1966فرنسا
240 كم يف 

الساعة
65038 كم

1967، حرب 

االستنزاف، 

1973، حرب 

لبنان.

Bell 206

بل 206
1.4 طن1971-?الواليات املتحدة

205 كم يف 

الساعة
5805 كم

1973، حرب 

لبنان

Bell 212

بل212 
5.1 طن1975-?الواليات املتحدة

250 كم يف 

الساعة
حرب لبنان42014 كم

4 طن1997-1985فرنساHH-65 (دولفني)
260 كم يف 

الساعة
مهام يومية76012 كم

Hawk Black 60-UH

UH-60 بالك هوك
10 طنمنذ 1994الواليات املتحدة

360 كم يف 

الساعة
1,63022 كم

حرب لبنان 

الثانية واألمن 

الجاري.
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Eurocopter AS 565 Panther

AS-565 بانتري (عطاليف، 

الوطواط)

4.2 طنمنذ 1996فرنسا
290 كم يف 

الساعة
مهام يومية47014 كم

بندقية – سالح رشاش قصري M-16A2 – انتاج 

الصناعات العسكرية االرسائيلية

ماللة ثقيلة (نغمحون).

 D – 9 جرافة

قاذفة صواريخ  M-270 MLRS - صناعة امريكية

. F15i   طائرة حربية

   F16 طائرة حربية

ملحق:  أسلحة بالصور
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.  F16cj  طائرة حربية

 Apache AH-64 طائرة عمودية حربية

  Black Hawk UH-60طائرة عمودية حربية

سفينة حربية – دبور - صناعة املانية

غواصة حربية – دولفني – صناعة املانية

دبابة مريكافا 4. 1
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 M109 مدفعية
صاروخ بعيد املدى – توماهوك

بندقية – رشاش قصري – عوزي

بندقية – رشاش طويل – غليل
Pioneer RQ-2 طائرة بدون طيار

Trident 2 صاروخ باليستي



الفصل الثامن
الصناعة العسكرية اإلرسائيلية
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تعترب الصناعة العسكرية، من أقدم فروع الصناعة يف إرسائيل، إذ تأسست قبل إقامة الدولة، بل مع بداية 

الهجرة اليهودية إىل فلسطني، بدعم، غري مبارش، من حكومة االنتداب الربيطاين،١ واتسعت بعد قيام إرسائيل، 

العاملني يف الصناعة اإلرسائيلية،  وهي تتطور باستمرار حتى أصبحت اآلن تضم أكرث من ٥٠٪ من مجمل 

وغدت إرسائيل من أهم  الدول يف العامل يف مجال إنتاج األسلحة وتصديرها، وتصل قدرتها يف هذا املجال إىل 

مستويات تفوق الكثري من الدول الغربية. 

وقد أولت الحركة الصهيونية كل اهتاممها بالصناعة العسكرية، وذلك لتحقيق أهدافها بقيام «الوطن 

القومي اليهودي»، وخلق دولة قوية عسكرياً واقت٧صادياً وسياسياً. ولتحقيق ذلك، تم بناء عالقات جذرية 

مع الواليات املتحدة االمريكية وأوروبا، واستثامر جهد ومال كبريين لتحقيق التفوق العسكري وخلق صناعة 

الحرب اإلرسائيلية، وإبقاء املستودعات مليئة  الصناعة لتخدم أهداف  عسكرية، والرتكيز عىل نوعية هذه 

بالذخرية وقطع الغيار يف كافة الظروف السلمية والقتالية، والعمل عىل بيع السالح ودخول سوق السالح 

العاملي ومنافسة الدول املصنعة للسالح،  لتعزيز الوضع السيايس واالقتصادي.

نشوء وتطور الصناعة العسكرية اإلرسائيلية• 

املرحلة األوىل: من الحرب العاملية األوىل حتى قيام إرسائيل

يف الواقع، نشأت الصناعة العسكرية قبل قيام إرسائيل العام ١٩٤٨، وبالتحديد منذ أن تم إنتاج أول قنبلة 

يدوية يهودية، يف فرتة الحرب العاملية األوىل، ثم طّورت هذه القنبلة بعد الحرب، باالعتامد عىل منوذج من 

إنتاج مصانع «كروب» العاملية،٢ وقد استخدمت هذه القنابل ضد املتظاهرين العرب الفلسطينيني يف الثاين 

من ترشين الثاين ١٩٢١، وجرى التحول يف معمل إنتاج األسلحة يف أعقاب تظاهرات العرب الفلسطينيني سنة 

١٩٢٩(ثورة الُرباق) يف الخليل والقدس، إذ قام اليهود بصنع ٥٠٠ قنبلة من مواسري التمديدات الصحية، ثم 

تم صب قنابل أكرث تطوراً مامثلة لقنبلة «ميلز» اإلنكليزية، باإلضافة إىل صنع قنبلة يتم قذفها بإضافة وصلة 

إىل البندقية للرمي حتى مسافة ٣٠٠ مرت. 

ــاذف اللهــب»  ــوع، و«ق ــاز املســيل للدم ــل الغ ــا ( أي ١٩٢٩ ) قناب ــود يف الســنة ذاته ــع اليه  كــام صن

ــنة ١٩٣١  ــة س ــى بالبندقي ــي ُترم ــة الت ــر القنبل ــرتًا. وجــرى تطوي ــن م ــار ملســافة عرشي ــذف الن ــذي يق ال
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باالعتــامد عــىل منــوذج رويس. واســتطاع اليهــود ســنة ١٩٣٢  إنتــاج حــوايل ٨٠٠ قنبلــة بندقيــة مــن نــوع 

«ميتــس» مــع إنتــاج كــؤوس القنابــل لوضعهــا عــىل البنــادق، وأغلــب هــذه املحــاوالت التطويريــة جــرت 

مــن قبــل عصابــة الهاغانــاه التــي عملــت عــىل إنشــاء دائــرة رسيــة خاصــة، أطلقــت عليهــا اســم « فــرع 

ــا، ويف ســنة ١٩٣٤ بــدأت  اإلنتــاج الحــريب»، فاســتطاعت اعتبــاراً مــن ســنة ١٩٣٣ إنتــاج مئــة قنبلــة يومًي

الهاغانــاه بصناعــة األلغــام.٣ وبعــد الحصــول عــىل آالت مــن أوروبــا رشعــت ســنة ١٩٣٩ يف إنتــاج ١٥٠٠٠ 

ــالث بوصــات، بعــد مالحظــة  ــار ث ــا، طــورت صناعــة مدفــع الهــاون، عي ــاً. ويف الســنة ذاته رصاصــة يومي

فعاليتــه بيــد الجيــش الربيطــاين، فأنتجــت ٤٨ مدفعــاً مــن هــذا العيــار مــع خمســة آالف قذيفــة.٤ 

فلسطيني،  قدرها ٦٠٠٠ جنيه  وموازنة شهرية  فلسطيني،  ألفي جنيه  مبلغ  الهاغاناه  قيادة  وخصصت 

بهدف تطوير صناعة األسلحة ، فتم اعتباراً من سنة ١٩٤٠ إنتاج مدفع الهاون (٢ ) إنش أو( ٥٢) ملم مامثًال 

لنموذج بريطاين، وأمكن حتى شهر آذار ١٩٤٣ تسليم ٢١٥ مدفعاً، ويف العام ١٩٤٣ تم صنع النموذج األول 

من رشاش مشابه للنموذج االسرتايل «ستني-غان،»  وأمكن حتى سنة ١٩٤٤ صنع ٥٥٩ مدفعاً منه.٥ 

وتم خالل الفرتة ١٩٤٠-١٩٤٤ دمج شبكة املصانع (الورشات) يف ُمجّمع واحد تحت قيادة مركزية تابعة 

لتنظيم الهاغاناه، وتم إحضار آالت حديثة للصناعة العسكرية، وارتفعت موازنة هذه املصانع إىل ( ٩٧٥٠٠ 

) جنيه فلسطيني.

املصانع  عىل  لالعتامد  الثانية،  العاملية  الحرب  خالل  اضطر  الربيطاين  الجيش  أّن  ذكر،  من  بد  ال  وهنا 

اليهودية يف فلسطني، لتلبية بعض حاجاته، مام شكل دفعة قوية لها. 

العسكرية  الصناعة  بنية  حول  بها  بأس  ال  معلومات  الربيطانية  الرسمية  الرقمية  املعطيات  لنا  وتوفر 

مضاد  لغم   ٣٦٣٤٠٠٠ بإنتاج   (١٩٤٤ الفرتة(١٩٤٢–  قامت خالل  اليهودية  املصانع  أن  فتفيدنا  الصهيونية، 

للدبابات و ٧٨٧٥٠٠ وعاء فوالذي (steel container) وبلغت القيمة اإلجاملية ملنتوجات املصانع اليهودية 
لحساب الجيش الربيطاين ٣٣ مليون جنيه فلسطيني.٦

املصانــع  مــن  مجموعــة  هنــاك  كانــت   ،١٩٤٥ العــام  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  انتهــاء  ومــع 

ــالك  ــق وأس ــرات والصواع ــة املتفج ــيام يف صناع ــة، ال س ــة كافي ــربات فني ــك خ ــة، متتل ــة الحديث اليهودي

الهــاون، وأنتــج  التفجــري، فأقيــم مصنــع للســكب يف كيبوتــس (مشــامر هعميــق) إلنتــاج قنابــل 

هــذا املصنــع يف الســنة األوىل مــن إنتاجــه (١٩٤٥) أكــرث مــن ٤٥ ألــف قذيفــة هــاون، مقابــل ٣٤ 
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ألــف قذيفــة تــم إنتاجهــا يف الســنوات الثــالث الســابقة، وتــم إنتــاج ٥٠ ألــف قنبلــة ســنة ١٩٤٧، مقابــل 

ــادق واملدافــع  ــع الســابقة، ويف مجــال رصــاص البن ــة جــرى إنتاجهــا يف الســنوات األرب ســبعني ألــف قنبل

الرشاشــة، أنتــج خــالل الفــرتة ( ١٩٤٦ – ١٩٤٨ ) أكــرث مــن مليــوين رصاصــة، أي مبعــدل ١٤ ألــف رصاصــة 

يوميــاً للرشــاش ( sten ) و٤٧٥٠ رشاشــاً، وأكــرث مــن ١٠٠ مدفــع هــاون ( mortar ) عيــار بوصتــني و٥٣٠٠٠ 
٧ . (mills)قنبلــة يدويــة

وخالل الفرتة من ترشين الثاين ١٩٤٧ حتى ١٥ أيار ١٩٤٨ أنتجت الصناعة العسكرية الصهيونية:  ١٠٤٠٤ 

رشاش و٢١١٥٠٠٠ رصاصة رشاش ،٧٧٠٠٠ قنبلة يدوية، ٣١ مدفع هاون عيار ٣ بوصات و١٣٠٥٠٠ قذيفة، و 

٣١٩٩٤ لغاًم. ويف صيف ١٩٤٧ بدأت الصناعة العسكرية بصنع املدفع املضاد للدبابات ( PIAT ) وهو الذي 

أطلق عليه اسم عربي ( رنت ) اختصاراً للكلامت العربية «البندقية املضادة للدبابات»، وخالل هذه الفرتة 

 PIAT ) صنع ٤٨ مدفعاً من هذا النوع، وخالل األشهر األربعة األوىل من إقامة إرسائيل تم صنع ٦٠٠ مدفع

َع يف صناعة مدافع هاون عيار ٦ بوصات. ) آخر، وُرشِ

إّن هذه األرقام املتعلقة بتطور الصناعة العسكرية الصهيونية يف هذه الفرتة، ُتبني الدور الذي لعبته يف 

حسم املعركة لصالح اليهود.٨ 

املرحلة الثانية : ١٩٤٨ – ١٩٧٣ 

بعد إقامة إرسائيل بعام واحد، أصدر رئيس الوزراء اإلرسائييل دافيد بن غوريون أوامره بتوحيد  الصناعة 

العسكرية يف إطار واحد.

ومع حلول العام ١٩٥١ بدأت تلك الصناعة يف اإلنتاج املتنوع. حيث شهدت الخمسينيات بداية التوسع يف 

عدد من الصناعات العسكرية تحت إرشاف بن غوريون شخصيا، واستطاعت إرسائيل إنتاج األسلحة الصغرية، 

وبعض أنواع الذخرية، وأيضا بعض أنواع من األنظمة االلكرتونية، كام بدأت يف تطوير عدد من الطائرات 
والدبابات من الطراز القديم.٩

وأّدى التعاون بني رشكة ( سوليل بونيه ) ورشكة ) توميال ) الفنلندية يف العام ١٩٥٠ إىل إقامة مصنع ( 

سولتام ) الذي تخصص يف إنتاج مدافع الهاون الثقيلة، ويف تلك الفرتة كان هذا هو املصنع الوحيد الذي 

متتلكه وزارة الدفاع اإلرسائيلية. 

ومع نهاية الخمسينيات متكنت إرسائيل من إقامة األعمدة الثالثة الرئيسية، وهي: 

( IMI )  مؤسسة الصناعات العسكرية اإلرسائيلية
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 الصناعة الجوية اإلرسائيلية 

 هيئة تطوير الوسائل القتالية ( رافائيل )

وميكن القول إن األركان األساسية لهذه الصناعة تركزت يف:

تصميم املدفع الرشاش املعروف باسم ( عوزي ) العام ١٩٥٢. - 

إقامة مصنع « بريك» لصيانة الطائرات النفاثة العام  ١٩٥٦ .- 

التوسع يف صيانة املعدات االلكرتونية العام ١٩٥٩. - 

بدء العمل يف صاروخ من طراز بحر – بحر هو صاروخ «غربئيل» ١٩٥٩.- 

تجميع طائرة «وجا األول» ودخولها سالح الطريان ( ١٩٦٠ ). وهنا يجب لفت االنتباه إىل أن الصناعة - 

خالل  الدور  هذا  فرنسا  لعبت  إذ  قوي،  رشيك  عىل  نشأتها،  منذ  اعتمدت  اإلرسائيلية  العسكرية 

تحقيق  يف  اإلسهام  أكرب  الفرنسية  املشاركة  ساهمت  حيث  الستينيات،  منتصف  وحتى  الخمسينيات 

طفرة هائلة يف الصناعة العسكرية اإلرسائيلية، ما ساعدها عىل عبور مرحلة تراخيص اإلنتاج والتطوير، 

أو ما أطلق عليه (مرحلة اإلنتاج الذايت) مبعاونة خربات أجنبية، ثم الوصول إىل مرحلة التطوير والتعديل 

لألسلحة املستوردة. 

الفرنيس «ديغول»  الرئيس  العسكرية فكانت قد بدأت بعد إعالن  للصناعة  الكبرية  النوعية  القفزة  أما 

الفرنيس إىل إرسائيل،  ونتيجة للحظر  العام ١٩٦٧ الحظر عىل تصدير السالح  عقب اندالع حرب حزيران 

للمرة األوىل،  الدفاع  العسكرية، وقررت وزارة  الصناعة  التي اعرتضت توسيع  املالية،  القيود  ُأزيلت جميع 

إرسال طلبيات تطوير وإنتاج عىل نطاق واسع، إىل خارج وزارة الدفاع.

أربعة  العسكرية  املعدات  من  إرسائيل  إنتاج  بلغ   ،١٩٦٧ حرب  أعقبت  التي  الثالث  السنوات  وخالل 

أضعاف ما كان قبل القرار الفرنيس، كام بدأت عملية مكثفة يف مجال األبحاث وتطوير النامذج اإلرسائيلية 

إنتاج  إرسائيل  استطاعت  وهكذا  املشرتك،  اإلرسائييل  ـ  الفرنيس  الربنامج  عىل  االعتامد  من  بدالً  املستقلة، 

الطائرة املعروفة باسم ( نيرش ) التي كانت متهيداً إلنتاج الطائرة املقاتلة األكرث تطوراً من طراز ( كفري ) وتم 

أيضاً صنع الدبابة (مريكافا).

وقــد  إســرتاتيجياً.  ذخــراً  كونهــا  إرسائيــل  إىل  املتحــدة  الواليــات  نظــرت   ،١٩٦٧ حــرب  بعــد 

َمّدتهــا الدعامــة األساســية للصناعــة العســكرية اإلرسائيليــة، حيــث  انعكــس ذلــك يف تحولهــا إىل 
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بالخــربة والعاملــة املاهــرة والفكــر التكنولوجــي، واملــال الــذي اتخــذ أشــكاالً متعــددة: مســاعدات وهبــات 

عســكرية واســتثامرات وقــروض طويلــة األجــل بفوائــد بســيطة ورشاء املنتجــات العســكرية اإلرسائيليــة.

وشهدت بداية سنوات السبعينيات توسعاً كبرياً يف الصناعة العسكرية، فبينام كان حجم مبيعات رشكة 

الصناعات الجوية يبلغ ٤٠ مليون دوالر العام ١٩٦٨ أصبح ١٩٠ مليون دوالر العام ١٩٧٣ .١٠ 

املرحلة الثالثة : بعد حرب ١٩٧٣

بعد حرب ١٩٧٣، حدث تغيري نوعي يف صناعة األسلحة، فبعد أن كانت تهتم بشكل أويل بتوفري األسلحة 

اإلرسائيلية،  الصادرات  حجم  يف  أساسية  مساهمة  تساهم  رئيسية  صناعة  أصبحت  اإلرسائييل،  للجيش 

الهائلة التي مكنتها من تخصيص موارد  النوعية بواسطة املساعدات األمريكية  ومتكنت من تحقيق القفزة 

اقتصادية كبرية لإلنتاج الحريب، ومن الحصول عىل آخر تطورات التكنولوجيا األمريكية، كام أن سامح الواليات 

التصدير  أبواب  العسكرية اإلرسائيلية ببيع السالح للجيش األمرييك، فتح أمامها  املتحدة األمريكية للصناعة 

ذلك. بعد  العامل  يف  دولة   ٤٠ من  وأكرث  الناتو،  حلف  دول  أسواق  وإىل  البداية،  يف  األمريكية  السوق  إىل 

وتؤدي  اإلرسائييل،  االقتصاد  تركيبة  يف  رئيسياً  مركزاً  تحتل  األسلحة  صناعة  كانت  التسعينيات،  نهاية  ويف 

دوراً محورياً يف رسم السياسات اإلرسائيلية، سواء عىل صعيد التوجهات العسكرية أو التوجهات االقتصادية 

والعالقات الدولية. 

أبرز الخطوط العامة التي تحكم النشاط اإلرسائييل يف مجال التسليح • 

 أوًال ـ من املعروف أن إرسائيل ترتبط بالواليات املتحدة األمريكية باتفاقية للتعاون االسرتاتيجي يف مجال 

الدفاع منذ سـنة ١٩٧٩، ولقد قام إسـحق رابني (وزير «الدفاع» اإلرسائييل آنذاك) يف ١٤ كانون األول ١٩٨٧، 

بتجديـد هـذه االتفاقيـة ملـدة عرش سـنوات أخـرى.١١ وتعطـي هـذه االتفاقية إرسائيـل ومؤسسـاتها البحثية 

والصناعيـة وضعـاً موازًيـا شـبيهاً للوضـع الـذي تتمتـع بـه دول حلـف شـامل األطلـيس يف نقـل التكنولوجيا 

الحديثـة واملشـاركة يف برامـج األبحـاث والدراسـات ذات الطابـع العسـكري. ولقـد اسـتفادت إرسائيـل كثرياً 

للدبابـات  املضـادة  املطـورة والصواريـخ  اإللكرتونيـة والذخـرية  الحـرب  االتفاقيـة يف مجـاالت  مـن هـذه 
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بعيـدة املـدى والـرؤوس الباحثة عـن األهداف باألشـعة تحت الحمـراء للصواريخ، وقنابل جـو/أرض املطورة 

(نظـام أوفـر للقنابل املوجهة باألشـعة تحـت الحمراء). 

ثانياً ـ التفوق اإلرسائييل عىل املستوى العاملي يف تطوير وإنتاج أنواع كثرية منها الطائرات بدون طيار، 

والرتسانة اإلرسائيلية الحالية تشتمل عىل مركبات متعدد األشكال من هذا النوع. والطائرة من دون طيار 

ُتستخدم يف أغراض االستطالع والتصوير وتحديد األهداف، كام ميكن استخدامها يف تدمري األهداف يف العمق. 

ومن املعروف أن إرسائيل قامت باستخدام أجياٍل من هذه املركبات مثل (ماستيف، مازالت، بايونري) يف 

تحديد مواقع الصواريخ السورية يف سهل البقاع يف لبنان. وقامت طائرات (اسكوت) من النوع نفسه بتصوير 

نتائج الهجوم عىل مواقع الصواريخ ونقلها تليفزيونياً إىل تل أبيب. وتقوم إرسائيل حالياً بتطوير أنواع جديدة 

من الطائرة من دون طيار تتميز بصغر الحجم ورخص الثمن الستخدامها بأعداد كبرية. 

ثالثاً ـ قامت إرسائيل بتطوير الطائرة املقاتلة القاذفة (اليف) حتى مراحل متقدمة من اختبارات الطريان. 

وبفضل هذا املرشوع الذي ساهمت فيه العديد من الرشكات األمريكية الكربى، قامت إرسائيل بنقل الكثري 

اإللكرتونية  والحواسيب  الصناعية  واأللياف  اإللكرتونيات  املتقدمة يف مجاالت  التكنولوجية  التطبيقات  من 

التسليح  مجاالت  يف  إرسائيل  مشاريع  إىل  وكمية  نوعية  إضافة  حقق  مام  عامة،  بصورة  الطريان  وهندسة 

والفضاء. ويعترب مرشوع الطائرة (اليف) من أكرب مشاريع التطوير اإلرسائيلية املعلن عنها يف مجال التسليح. 

التكتيكية  باملتطلبات  تفي  طائرة  بناء  هو  منه  األسايس  الهدف  وكان   ،١٩٨٠ شباط  يف  املرشوع   بدأ 

اإلرسائيلية يف التسعينيات وما بعدها، وتستفيد من الخربة القتالية املاضية عىل الجبهة العربية يف أكتوبر 

١٩٧٣. كام كان الهدف من املرشوع ـ باإلضافة إىل ذلك ـ بناء قاعدة صناعية متقدمة تحافظ عىل التقدم 

اإلرسائييل يف مجاالت التكنولوجيا الحديثة. وبرغم أن إرسائيل كانت صاحبة التصميم الهنديس للطائرة إال أن 

العمل يف املرشوع اقتىض اشرتاك حوايل ٨٠ رشكة أمريكية يف توريد املعدات والنظم الفرعية للطائرة. وبلغت 

التكلفة الكلية للمرشوع ٢٫٢ بليون دوالر دفعت منها الواليات املتحدة ١٫٨ بليون دوالر، لكن املرشوع مل 

يدخل يف مرحلة اإلنتاج ألسباب اقتصادية بعد جدل طويل داخل الحكومة اإلرسائيلية.١٢ 

ــة  ــة التقليدي ــرؤوس الحربي ــة لل ــورة واملتقدم ــكال املط ــف باألش ــيل املكث ــامم اإلرسائي ــاً ـ االهت  رابع

االرتجاجيــة املفرقعــات  رؤوس  إىل  واأللغــام  واملتفجــرات  للقنابــل  الحاملــة  الــرؤوس  مــن  بــدءا 
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عاليــة التدمــري والتــي اســتخدمت يف الحــرب اإلرسائيليــة عــىل لبنــان (٢٠٠٦)، وكان لهــا تأثــري فعــال عــىل 

األهــداف املحصنــة. 

الذي قد يصل مداه إىل  البالستي بعيد املدى «أريحا ٢»  ـ نجاح إرسائيل يف تطوير صاروخها   خامساً 

١٤٥٠ كم. ومن املؤكد أن إرسائيل ُتعطي أولوية عالية لتطوير هذا النوع من الصواريخ ألداء مهام للردع يف 

العمق العريب. إن تزويد هذا النوع من الصواريخ بالرؤوس التقليدية املطورة ُيتيح استخدامه ضد األهداف 

البعيدة مبرونة غري موجودة يف حالة الرؤوس النووية التي يحكم استخدامها اعتبارات ُمعقدة. ومن املعروف 

العراق قد متت  النووي يف  املفاعل  تونس وضد  الفلسطينيني يف  قواعد  املحددة ضد  أن عمليات إرسائيل 

بدقة وبدون  املهام سوف ميكن تحقيقها  املهاجمة، ومثل هذه  للطائرات  باستخدام سيناريوهات معقدة 

مخاطر كبرية باستخدام هذا الجيل من الصواريخ بعيدة املدى. أما أثناء اندالع العمليات فإن هذه الصواريخ 

ميكنها يف رضبة خاطفة من تدمري املطارات الحربية يف العمق االسرتاتيجي وإصابة الطائرات داخل مواقعها 

الحصينة واإلجهاز عىل حشود املدرعات واألفراد يف املراحل األوىل من املعركة. 

سادساـً  وّقعت إرسائيل بروتوكوالً للتعاون الفني مع الواليات املتحدة يف مجاالت األبحاث الخاصة مببادرة 

الدفاع االسرتاتيجي والتي متتد إىل الواجهة األمامية للتقدم العلمي والتكنولوجي يف عرصنا الحايل. هذا الوضع 

سوف يتيح إلرسائيل أن تضع يدها عىل التكنولوجيا الجديدة يف مجاالت أشعة الليزر والجزيئات والتطبيقات 

املتقدمة يف الحاسبات اإللكرتونية وبرامجها املعقدة، كذلك يف هندسة الصواريخ واملقذوفات فائقة الرسعة. 

ذلك  ويشمل  املقاتلة،  لطائراتها  املطورة  الذخرية  من  الحديثة  األجيال  عىل  إرسائيل  تحصل  ـ  سابعاً 

الصواريخ املوجهة جو/جو، وجو/أرض والقنابل املوجهة بالليزر والرادار واألشعة تحت الحمراء، ويف املقابل 

النوعية من الذخرية بعد أن  العربية عىل هذه  الدول  الكونغرس األمرييك يقف باملرصاد أمام حصول  فإن 

يوافق عىل إمدادها بالطائرات من دونها. 

وإذا تعرضنا ملا ُيسمى مبنظومة األسلحة اإلرسائيلية فوق التقليدية واملقصود بها األسلحة الكيميائية والبيولوجية 

نجد أن إرسائيل بدأت باالهتامم بهذه املنظومة منذ قيامها، وألن عمليات اإلنتاج والتطوير بالنسبة لألسلحة 

الكيميائية والبيولوجية أيرسـ  مقارنة بالسالح النوويـ  فقد سعت إرسائيل إىل توفري قاعدة إنتاجية ضخمة، ساعدها 

يف ذلك توفر القاعدة العلمية يف هذا املجال (معاهد البحوث والدراسات التطبيقية والعلمية كمعهد التخنيون
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العامل حيث  املنترشين يف  اليهود  العلامء  بشبكة  واالستعانة  للعلوم يف رحوبوت)،  وايزمان  بحيفا، ومعهد 

الكيميائية  املنشآت  وتشمل  الكيميائية.  صناعتها  تنمية  إطار  يف  معهم  علمية  صالت  إرسائيل  أوجدت 

اإلرسائيلية عدة مصانع من أهمها: 

 ـ  مصنع إنتاج الغازات الحربية يف رشق النارصة. 

ـ  مصنع آسيا للكيميائيات يف بيتاح تكفا. 

ـ  مصنع مختئيم للكيميائيات واملبيدات الحرشية يف تل أبيب. 

ـ  مصنع دوريت للكيميائيات يف القدس. 

ـ  مصنع هايل للكيميائيات يف حيفا. 

 وتنتج إرسائيل الغازات الحربية، وخاصة غازات األعصاب والغازات الكاوية والخانقة والغازات النفسية 

التي تستخدم يف  التوصيل  القدرة، وأهمها غاز BZ«داي فوسجني». وتستخدم إرسائيل وسائل  ومواد شل 

للقدرات  بالنسبة  أما  الكيميائية.  واأللغام  الهاونات  عىل  عالوة  وصواريخ،  طائرات  من  النووية  األسلحة 

البيولوجية يف الرتسانة العسكرية اإلرسائيلية فهي ال تقل عن القدرات الكيميائية؛ فإلرسائيل برنامج طموح 

إلنتاج األسلحة البيولوجية، وهناك معمل حكومي متخصص يعمل به عدد كبري من العلامء الذين يتابعون 

أحدث النظريات العلمية والتقنيات الفنية، ويقع بالقرب من تل أبيب يف منطقة «نس تسيونا». وهناك 

التوكسينات والفطريات،  التجارب عىل استنباط  تعاون مرصود بني إرسائيل والواليات املتحدة يف مجاالت 

كام تقوم إرسائيل بإنتاج عنارص األمراض الفطرية وعنارص األمراض البكتريية، مثل: الجمرة الخبيثة والكولريا 

األسلحة  باستخدام  قيامها  يثبت  مل  إرسائيل  أن  من  الرغم  وعىل  الصفراء.  والحمى  والجدري  والطاعون 

الكيميائية  لألسلحة  اإلرسائيلية  القوات  استخدام  ثبت  قد  أنه  إال   ١٩٧٣ حرب  يف  والكيميائية  البيولوجية 

وخاصة غاز سيانور الهيدروجني بواسطة مستودعات القنابل وذخائر املدفعية أثناء غزو هذه القوات بريوت 

العام ١٩٨٢. 

تصدير السالح اإلرسائييل للخارج• 

تشــكل  حيــث  اإلرسائيــيل،  االقتصــاد  دعائــم  إحــدى  اإلرسائيليــة  الحربيــة  الصناعــات  تعتــرب 

ذلــك  ويرجــع  إجامليهــا،  مــن   ٪٢٥ مــن  أكــرث  إىل  تصــل  منهــا  عاليــة  نســبة  األســلحة  صــادرات 

العســكري ُبعديهــا  يف  الشــاملة  اإلرسائيليــة  اإلســرتاتيجية  أولتــه  الــذي  لالهتــامم  األســاس  يف 
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ــّد  ــال س ــذايت يف مج ــاء ال ــق االكتف ــىل تحقي ــا ع ــث قدرته ــن حي ــة، م ــة الحربي ــادي إىل الصناع واالقتص

احتياجــات القــوات املســلحة مــن األســلحة واملعــدات والذخائــر ومركبــات القتــال وقطــع الغيــار، وتقليــل 

اعتــامد إرسائيــل عــىل املصــادر الخارجيــة يف الحصــول عــىل هــذه االحتياجــات األمنيــة املهمــة، وحتــى ال 

تتعــرض لضغــوط خارجيــة يف حالــة امتنــاع أي مصــدر خارجــي عــن تلبيــة احتياجاتهــا منهــا، كــام حــدث 

مــع فرنســا يف العــام ١٩٦٧ عندمــا امتنعــت عــن إمــداد إرسائيــل بقطــع غيــار املقاتــالت الجويــة مــن نــوع 

«مــرياج»، مــا دفــع إرسائيــل إىل رسقــة تصميــامت هــذه املقاتــالت، وبنائهــا يف املصانــع اإلرسائيليــة تحــت 

اســم املقاتلــة (كفــري)، والتــي تتــوىل حاليــاً بيعهــا إىل دول كثــرية، منهــا أخــرياً (٢٠٠٦) إندونيســيا، بعــد أن 

تقادمــت هــذه املقاتلــة يف ترســانة األســلحة اإلرسائيليــة.

مل يكن تصدير السالح للخارج يف البداية هدفاً رئيساً إلرسائيل، بل كان هدفاً ثانوياً، ولكن أصبح بعد ذلك 

هدفاً رئيساً يف مجال السياستني الدفاعية واالقتصادية، وذلك بعد أن لّبت الصناعات الحربية قطاعاً عريضاً 

من االحتياجات األساسية للقوات املسلحة اإلرسائيلية، وبعد أن نجحت يف تطوير منتجاتها نوعياً، واعتمدت 

عىل التكنولوجيا األمريكية بشكل أساس، وحصلت عىل تراخيص تصنيع أحدث املعدات واألسلحة األمريكية، 

وأصبحت منتجات الصناعات الحربية اإلرسائيلية منافساً قوياً ملثيالتها يف الدول الكربى مثل روسيا والصني 

العامل، من حيث حجم صادراتها  ثامن دولة يف  أن أصبحت إرسائيل  وأملانيا وبريطانيا وفرنسا والهند، إىل 

العسكرية.

احتياجاتها  تلبية  مجال  يف  إلرسائيل  الذايت  االكتفاء  تحقيق  العسكرية  اإلسرتاتيجية  استهدفت  وكام 

التسليحية، فقد استهدفت اإلسرتاتيجية االقتصادية إلرسائيل أيضاً تقليل اعتامدها عىل املساعدات الخارجية، 

وفتح أسواق تصديرية يف مختلف مناطق العامل، ومبا يزيد من فرص العاملة، والحصول عىل موارد خارجية 

من العملة الصعبة، وذلك اعتامداً عىل التطور التكنولوجي املعتمد يف القاعدة الصناعية املدنية والعسكرية، 

ورخص األيدي العاملة والتكلفة بوجه عام يف إرسائيل.

إن تحليل املراحل التي مرّت بها حتى اليوم الصادرات التسليحية اإلرسائيلية، اعتامداً عىل املراحل التي 

مرّت بها الصناعة الحربية، يبني أن مثة ثالثة عوامل رئيسة وجهت السياسة اإلرسائيلية يف هذا املجال:
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أ) العوامل العسكرية ـ األمنية:

أفادت تقارير أجهزة املخابرات يف كثري من دول العامل أن إرسائيل كانت باستمرار وراء تزويد الكثري من 

الحركات االنقالبية واالنفصالية بالسالح يف املناطق التي تكتنفها األزمات والرصاعات املسلحة، وممن تتفق 

توجهاتهم السياسية مع السياسة الخارجية إلرسائيل، وتخدم تحقيق أهدافها، مثل: الثوار األكراد يف العراق، 

يف  الكونرتا  وقوات  السودان،  جنوب  يف  جارانج  وقوات  لبنان،  يف  الكتائب  وحزب  الجنويب،  لبنان  وجيش 

نيكاراجوا، وحركة بوليساريو يف املغرب، باإلضافة إىل دول معادية للدول العربية واإلسالمية، ويف نزاعات معها 

مثل تركيا يف مواجهة سورية والعراق، وأثيوبيا يف مواجهة السودان، وإريرتيا يف مواجهة اليمن، والسنغال 

يف مواجهة موريتانيا، وإيران يف مواجهة العراق إبان حرب الخليج األوىل، والهند يف مواجهة باكستان... الخ. 

ويف بعض األحيان كانت صفقات األسلحة اإلرسائيلية تتم بالنيابة عن الواليات املتحدة، ولخدمة أهدافها، 

كام كشف عن ذلك يف فضيحة (إيران - كونرتا) العام ١٩٨٧، حيث مل يكن بوسع الواليات املتحدة أن تقدم 

مساعدات عسكرية مبارشة إىل دول مثل إيران.

 ب) العوامل السياسية: 

الستينيات بني إرسائيل ودول مل تكن تقيم عالقات دبلوماسية  جرى عقد بعض صفقات األسلحة منذ 

مبارشة مع إرسائيل، مثل: الهند وإندونيسيا والصني وإيران، فقد جذبت سمعة الجيش اإلرسائييل واالنتصارات 

التي حققها يف حرب ١٩٦٧ عدداً ال بأس به من طلبات عدة دول لألسلحة واملعدات اإلرسائيلية، والتي آثرت 

أن تعقد صفقات تسليحية مع إرسائيل؛ ألنها مل تكن ترتبط برشوط أو ضغوط سياسية مثلام تفعل الدول 

الكربى اُملصّدرة للسالح، فكانت هذه الصفقات جزءاً من الجهود التي تبذلها إرسائيل لتوسيع نفوذها يف دول 

دائرة مجالها الحيوي التي متتد من باكستان وإيران رشقاً إىل الساحل املغريب عىل املحيط األطليس غرباً، ومن 

بلدان آسيا الوسطى شامالً إىل وسط وجنوب أفريقيا وباب املندب عىل البحر األحمر جنوباً.

 ج) العوامل االقتصادية:

بالنظــر إىل افتقارهــا ملــوارد طبيعيــة كالنفــط واملعــادن الثمينــة، تشــمل دعائــم وركائــز قويــة
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القتصادهــا، ال ســيام يف مجــال التصديــر، فقــد اعتمــدت إرسائيــل يف املقابــل عــىل مــا متلكــه مــن إمكانيــات 

ــا مــن  ــة، يف توســيع قاعــدة إنتاجه ــة متطــورة وعريضــة، ال ســيام يف مجــال الصناعــات الحربي تكنولوجي

األســلحة واملعــدات الحربيــة الحديثــة التــي تحتاجهــا الكثــري مــن الــدول األخــرى، وتفتقــر إليهــا بفعــل 

القيــود األمريكيــة يف هــذا الصــدد. ودخلــت إرسائيــل بثقــل يف مجــال تصديــر هــذه األســلحة واملعــدات 

ــة  ــة ضخم ــك مكاســب اقتصادي ــامل، وحققــت بذل ــع أســواق الع ــة ذات األصــل األمــرييك إىل جمي املتقدم

أدت إىل إصــالح ميزانهــا التجــاري، ناهيــك عــن تشــغيل املزيــد مــن األيــدي العاملــة اإلرسائيليــة، وزيــادة 

احتياطهــا مــن العملــة الصعبــة.

األقسام الرئيسة للصادرات اإلرسائيلية:

تنقسم الصادرات اإلرسائيلية من األسلحة واملعدات الحربية إىل أربعة أقسام عىل النحو التايل:

أ) عتاد فائض، أو عتاد يجري إخراجه من الخدمة يف الجيش بعد أن تقادم، فُيعاُد إصالحه وتحديثه، ثم 

ُيباع إىل الدول التي ترغب يف رشائه، خاصة من دول العامل الثالث.

ب) عقود طويلة األجل لبيع معّدات قتالية ونوعيات من الذخائر ذات التكنولوجيا املتقدمة، وتتعامل يف 

هذا اإلطار مؤسسات ورشكات الصناعة الحربية اإلرسائيلية ممثلة إلرسائيل مع الدول األخرى.

الواليات  مثل  الحربية  واملعدات  األسلحة  أنواع  لبعض  األجنبية  الدول  بعض  مع  املشرتك  التطوير  ج) 

املتحدة وأملانيا وفرنسا، حيث تسهم هذه الدول الكربى والغنية يف نفقات التطوير واإلنتاج، وتشرتط إرسائيل 

يف هذه الحالة أن تشرتي هذه الدول نسبة مام تنتجه إرسائيل من معدات اإلنتاج املشرتك.

القوات  العامل، بعد أن استكملت  د) بيع فائض اإلنتاج الحريب من األسلحة واملعدات يف مختلف دول 

يف  إرسائيل  عليه  ما حصلت  تحديث  اإلطار  هذا  يف  يدخل  احتياجاتها.  عىل  الحصول  اإلرسائيلية  املسلحة 

حروبها مع الدول العربية من أسلحة روسية، حيث تعرض إرسائيل بيعها عىل الدول التي تعتمد يف تسليحها 

الدبابات الروسية ت٥٤، ت٥٥، ت٦٢ بعد تغيري مدفعها ومحركها  أساساً عىل األسلحة الروسية (مثل بيع 

وأجهزة اتصاالتها وأجهزة تصويبها).

ــرب ١٩٦٧  ــا يف حـ ــد انتصارهـ ــل بعـ ــته إرسائيـ ــذي عاشـ ــادي الـ ــيايس واالقتصـ ــار السـ ــرك االزدهـ تـ
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ـــام أن  ـــة، ك ـــلحة بصـــورة ملحوظ ـــات األس ـــايل مبيع ـــاج، وبالت ـــة العســـكرية، إذ زاد اإلنت ـــىل الصناع ـــاره ع آث

ـــة،  ـــة اإلرسائيلي ـــار وعـــرض منتجـــات الصناعـــات الحربي ـــة الختب ـــن كافي ـــا ميادي حـــريب ١٩٦٧ و١٩٧٣ أوجدت

ـــنة ١٩٧٢،  ـــون دوالر س ـــن ٥٠ ملي ـــبعينيات م ـــل الس ـــذ أوائ ـــراد من ـــلحة باط ـــادرات األس ـــت ص ـــث من حي

ـــام ١٩٩٥، إىل  ـــار دوالر الع ـــم ٢٫٢ ملي ـــام ١٩٨٧، ث ـــار دوالر الع ـــام ١٩٨٠، إىل ملي ـــون دوالر الع إىل ٧٠٠ ملي

ـــاً  ـــي، وطبق ـــاج الصناع ـــن إجـــاميل حجـــم اإلنت ـــل حـــوايل ٤٠٪ م ـــا ميث ـــام ٢٠٠١، وهـــو م ـــار دوالر الع ٣ ملي

لبيانـــات معهـــد «ســـيربي» لبحـــوث الســـالم يف الســـويد، فـــإن إرسائيـــل تحتـــل املرتبـــة الثامنـــة بـــني 

ـــا  ـــا وبريطاني ـــيا وفرنس ـــدة وروس ـــات املتح ـــد الوالي ـــأىت بع ـــث ت ـــامل، حي ـــالح يف الع ـــدرة للس ـــدول املص ال
ـــل.١٣ ـــني والربازي ـــا والص وإيطالي

عىل  إرسائيل  حرص  فإن  اإلرسائيلية،  السالح  صادرات  يخص  فيام  االقتصادية  االعتبارات  أهمية  ورغم 

خلق مناطق نفوذ لها يف الدول التي ُتصّدر لها األسلحة ُيعترب عنرصاً مهاًم يف سياسة التصدير التسليحية. 

ففي بداية تعامل إرسائيل مع أية دولة يف هذا املجال تحرص عىل إشعار الدولة املعنية بأنها ال تسعى إىل 

مامرسة ضغوط سياسية أو نفوذ عىل هذه الدولة، وأن معايري التعامل التجاري هي التي تحكم العالقة بني 

البلدين، ولكن بعد عدة سنوات ومع احتياج الدولة التي اشرتت العتاد اإلرسائييل إىل خربات تدريبية عىل 

أخرى  احتياجات  من  ذلك  يواكب  وما  والتطوير،  الغيار  وقطع  واإلصالح  الصيانة  واحتياجات  العتاد،  هذا 

مثل: تطوير البنية األساسية العسكرية، وتنظيم وتشكيل القوات املسلحة... الخ يف هذه الدول، يبدأ النفوذ 

اإلرسائييل يفرض نفسه عىل الدول املستوردة، من خالل بعثات تدريب الضباط إىل إرسائيل، وعمل الخرباء 

واملستشارين اإلرسائيليني مع القادة العسكريني والنخبة السياسية الحاكمة يف هذه الدول، ال سيام إذا كانت 

القيادات العسكرية يف األخري هي الحاكمة فعًال، كام هو الحال مع معظم دول العامل الثالث، ال سيام يف 

أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. 

لها األسلحة  التي ُتصدر  الدول  تبنيها إرسائيل مع  التي  العالقات الرسية  الخرباء أن هذه  لبعض  ووفقاً 

تعترب أقوى وأوثق من العالقات الرسمية، سواء أكانت قامئة أم غري قامئة بني إرسائيل وهذه الدول، خاصة 

إذا شملت هذه العالقات مجاالت التعاون املخابرايت وتأمني وحراسة القيادات السياسية والعسكرية فيها، 

االقتصادية  والروابط  التعاون  مجاالت  توسيع  إىل  بالتايل  يؤدي  ما  وهو  معهم،  شخصية  عالقات  وإقامة 

والسياسية واالجتامعية.

ــوم ــع خص ــات م ــة عالق ــو إقام ــلحة ه ــادرات األس ــن ص ــدف م ــون اله ــد يك ــان، ق ــض األحي ويف بع
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ــل هــو  ــة، ويكــون هــدف إرسائي ــل األحــزاب املعارضــة والحــركات واملنظــامت املحلي ــم مث الحكــم القائ

الســعي إلســقاط النظــام الحاكــم، واســتبدال نظــام ســيايس آخــر بــه ليكــون مواليــاً إلرسائيــل أو الواليــات 

املتحــدة، وتكــون إرسائيــل يف هــذه الحالــة تعمــل بالوكالــة عــن أمــريكا، خاصــة إذا مــا فــرض الكونغــرس 

األمــرييك قيــوداً عــىل اإلدارة األمريكيــة يف تزويــد بعــض الــدول واملنظــامت بأســلحة أمريكيــة.

وقد تكون صفقات األسلحة لدولة ما، وسيلة لكسب دعم هذه الدولة إلرسائيل يف موقف سيايس إقليمي 

معني أو دويل، كالتصويت يف األمم املتحدة، أو السامح لليهود املتواجدين يف دولة ما بالهجرة إىل إرسائيل، 

مثل هجرة يهود الفالشا من إثيوبيا، ويهود األرجنتني وجنوب أفريقيا وزميبابوي.

الحيوية، ال سيام  الخام  املواد  من  احتياجاتها  إرسائيل عىل  يف حصول  أيضاً  السالح  تفيد صادرات  كام 

تلقتها من إرسائيل  التي  بالنفط مثن األسلحة  إيران  املقايضة. فقد دفعت  إطار صفقات  النفط، وذلك يف 

الفحم والصلب  العنرصي عىل  أفريقيا  بينام حصلت إرسائيل من نظام جنوب  ايران،  الشاه يف  زمن حكم 

واليورانيوم يف مقابل صادرات تسليحية إرسائيلية إليها، هذا إىل جانب ما تؤدي إليه هذه الصادرات من 

البنية  التدريب، وتنفيذ مشاريع  إنشاء مراكز  الخارج، مثل  النشاط االقتصادي اإلرسائييل يف  توسيع مجال 

األساسية يف مجاالت الطرق والجسور ومحطات القوى واملياه والرصف الصحي. 

لذلك امتدت أسواق تصدير األسلحة واملعدات الحربية اإلرسائيلية إىل أكرث من ٦٠ دولة يف مختلف قارات 

العامل، وكانت أبرز هذه الدول هي:

يف افريقيا: كينيا، جنوب أفريقيا، زائري، سوازيالند، إثيوبيا، إريرتيا، غانا، أوغندا، سرياليون، أفريقيا . ١

الوسطى، املغرب.

كوريا . ٢ يالنكا،  فيتنام، سري  نيبال،  بورما،  تايوان،  ماليزيا، سنغافورة،  إندونيسيا،  الهند،  الصني،  آسيا: 

الجنوبية، تايالند، الفلبني.

يف أوروبا: سويرسا، أملانيا الغربية، هولندا، فرنسا، بلجيكا، اليونان، إيطاليا، السويد.. ٣

يف األمريكيتني: الواليات املتحدة، كندا، األرجنتني، الربازيل، املكسيك، بريو، أورغواي، بوليفيا، إكوادور، . ٤

نيكاراغوا، جواتيامال، كولومبيا، فنزويال. 

البنيــة العســكرية، ال ســيام يف  بالصناعــات  املدنيــة  الصناعــات  كان الرتبــاط  آخــر،  ويف ســياق 
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ــاً  ــتوى صناعي ــه مس ــيل وبلوغ ــاد اإلرسائي ــو االقتص ــري يف من ــر، دور كب ــث والتطوي ــامل البح ــية وأع األساس

ــاط الرئيســة: ــام عــدد مــن النق ــا التوقــف أم ــا ميكنن ــاً، وهن متقدم

١) من أبرز الصناعات التي حظيت باهتامم خاص، صناعة املعدات الكهربائية واإللكرتونية والكيامويات 

للصناعة  املضافة  القيمة  بحوايل ٣٠٪ من  الصناعات  أسهمت هذه  العام ١٩٦٥  ففي  املعدنية.  واملنتجات 

قوة  من   ٪١٩ ويستوعب  الصادرات،  إجاميل  من  بـ٦١٪  ُتسهم   ٢٠٠٠ العام  يف  وأصبحت  اإلرسائيلية، 

الصناعية اإلرسائيلية لتصل إىل أكرث من ١٣ مليار دوالر،  الصادرات  العمل. وقد أسهمت يف زيادة إجاميل 

إجاميل  من  بـ٢٠٪  وتسهم  القومي،  االستثامر  من  بـ٣٠٪  وتحظى  الصادرات،  إجاميل  من   ٪٩٠ وبنسبة 

واملنتجات  الصادرات،  إجاميل  من   ٪١٢ اإللكرتونيات  من  الصادرات  نسبة  بلغت  وقد  القومي،  الناتج 

.٪١٤ والبرتوكيامويات   ،٪٢٦ العسكرية  والصادرات   ،٪٢٫٢ واألدوية  الكياموية  واملواد   ،٪٣ املعدنية 

٢) وخالل سنوات التسعينيات من القرن املايض تضاعف إنتاج الكهرباء ثالث مرات ونصف. وتحتل صناعة 

التقنية املتطورة (Hi-Tech Industries) حّيزاً متنامياً يف إطاَري اإلنتاج والتصدير، فقد قفز االستثامر يف هذا 

القطاع بنسبة ٧٤٪ يف النصف الثاين من العام ٢٠٠٠، وارتفعت اإلنتاجية فيه بنسبة ١٣٪ خالل السنة نفسها 

، بينام مل تزد اإلنتاجية يف الصناعة التقليدية عن ٤٪، كام برز يف الفرتة نفسها اهتامم متزايد يف تنمية قطاع 

التقنية البيولوجية املتقدمة (Bio-Tech)، فقد حظيت ١٧ رشكة عاملة يف هذا الحقل يف الربع الثالث من 

العام ٢٠٠٠ باستثامرات بلغت قيمتها ١٨٠ مليون دوالر مسجلة قفزة بلغت ٥٤٪.

٣) تلعب الصناعات الجوية والصناعات املرافقة لها دوراً قيادياً يف االقتصاد اإلرسائييل، فهي املصنعة ألقامر 

 Earth) املدنية التصويرية  األقامر  إنتاج سلسلة  (أوفيك ١ وحتى ٥)، فضًال عن  الصناعية طراز  التجسس 

Research Orbital Sources - EROS)، والتي أطلق أولها بصاروخ رويس خالل كانون األول ٢٠٠٠، وتبعه 

 International) قمران آخران يف العام ٢٠٠١، واألقامر املرئية صنعت لحساب رشكة استثامرية إرسائيلية

Imagerat)، وتتوقع الرشكة صاحبة األقامر أن يدر عليها بيع الصور امللتقطة من الفضاء الخارجي دخًال يقدر 

مبلياري دوالر سنوياً. ومتثل الصناعات الجوية اإلرسائيلية موقع املصدر اإلرسائييل األول بعد خروجها من األزمة 

التي مرت بها يف منتصف التسعينيات، فقد بلغت أرباحها يف العام ١٩٩٩ حوايل ٧٩ مليون دوالر متجاوزة أرباح
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 ١٩٩٧ بنسبة ١٣٢٪، وال يقترص إنتاج الصناعات الجوية عىل اإلنتاج العسكري فقط، فهي تنتج أيضاً منتجات مدنية 

تبلغ نسبة مبيعاتها منها ٤٠٪ من املجموع الكيل. كام سبق وخططت الستخدام أمثل لطاقاتها التقنية لرتفع إنتاجها 
بنسبة ١٠٪ سنوياً، وملضاعفة مبيعاتها السنوية لتصل يف العام ٢٠٠٧ إىل ٤ مليار دوالر، ٨٠٪ منها موجه للتصدير.١٤

الحربية  الصناعة  أهداف  تحقيق  عىل  لتحقيقها  العملية  الُسبل  وتحديد  الرؤية  وضوح  ساعد  وقد   (٤

اإلرسائيلية، سواء يف مجال تقليل اعتامد إرسائيل عىل السالح الخارجي إىل أدىن حّد، أو يف استخدام هذه 

مستوى  فعىل  متفاوتة.  بدرجات  ولكن  الهدفان،  تحقق  وقد  عامة،  اإلرسائييل  لالقتصاد  كقاطرة  الصناعة 

دورها االقتصادي استوعبت الصناعة الحربية نصف مجموع العاملني يف الصناعات اإلرسائيلية، ووصل إجاميل 

إنتاجها عام ٢٠٠٢ إىل حوايل ٣٫٦ مليار دوالر، كام أنها تسهم بنسبة ترتاوح ما بني ٣٠ - ٥٠٪ من الصادرات 

العاملية، ويصل عائدها إىل ما بني ١٥ - ٢٠٪ من إجاميل الناتج القومي.١٥ أما فيام يتعلق بدورها األمني، فقد 

متكنت صناعة السالح يف إرسائيل من تغطية معظم االحتياجات املحلية، وذلك بعد أن كانت ال تغطي أكرث 

من ٥٪ حتى العام ١٩٦٤، و٤٠٪ حتى العام ١٩٨٥، وإىل جانب ذلك لعبت صناعة السالح اإلرسائيلية دور 

الرافعة لباقي الصناعات، حيث أصبحت املركز الرئيس ألعامل البحث والتطوير، كام أنها الجرس الذي متّر 
منه التكنولوجيا املستوردة.١٦

ــص  ــة تقلي ــات لجه ــف الثامنيني ــذ منتص ــل من ــهدته إرسائي ــذي ش ــادي ال ــول االقتص ــم التح ٥) ورغ

ــه  ــىل وتريت ــي ع ــاق الدفاع ــل اإلنف ــر، إذ ظ ــن التأث ــداً ع ــكري بعي ــال العس ــل املج ــد ظ ــة، فق دور الدول

ــيطرة  ــت س ــام بقي ــال، ك ــذا املج ــاً يف ه ــة األوىل عاملي ــل املكان ــل تحت ــت إرسائي ــث بقي ــة، بحي املرتفع

الحكومــة قامئــة عــىل معظــم املرشوعــات العاملــة يف هــذا املجــال، مثــل مؤسســة الصناعــات العســكرية 

اإلرسائيليــة (IMI)، وســلطة تطويــر الوســائل القتاليــة (رافائيــل RAPHAEL)، وورش التشــغيل والصيانــة، 

ــاع  ــوم رشكات القط ــني تق ــكري، يف ح ــاج العس ــاف اإلنت ــع أصن ــاج جمي ــص بإنت ــات تخت ــذه املؤسس وه

الخــاص بإنتــاج األجهــزة اُملكملــة، مثــل األجهــزة الالســلكية والراداريــة، وأجهــزة الرؤيــة الليليــة، وأجهــزة 

التصويــب... الــخ، والشــاهد أن دور الدولــة يف مجــال الصناعــة العســكرية أخــذ يف التزايــد مقارنــة بدورهــا 

ــم  ــا كان يت ــاً م ــاالت غالب ــك املج ــع يف تل ــل إن الرتاج ــة، ب ــم والصح ــل التعلي ــة مث ــاالت الخدمي يف املج

ــار دوالر،  ــام ٢٠٠٢ إىل ٩٫٨ ملي ــل يف الع ــث وص ــة، حي ــات الحربي ــىل الصناع ــاق ع ــادة اإلنف ــح زي لصال
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اقتصاديــة  عوائــد  تقابلــه  الحربيــة  الصناعــات  عــىل  اإلنفــاق  أن  إىل  األســاس  يف  ذلــك  ويرجــع 

الصناعــات  قطــاع  ينالــه  مــا  جانــب  إىل  هــذا  األخــرى.  باملجــاالت  مقارنــة  رسيعــة،  وسياســية 
الحربيــة مــن نصيــب وافــر مــن املســاعدات العســكرية األمريكيــة التــي تصــل إىل ٣ مليــار دوالر.١٧

مستجدات سياسة التسلح يف املرحلة الراهنة• 

تكره إرسائيل فكرة الدفاع ، وتراها من الناحية النفسية واإلسرتاتيجية اعرتافا للخصم بقدرته عىل الفعل 

واإليذاء ،  ومنذ بناء خط بارليف الشهري عىل الضفة الرشقية لقناة السويس كأول إجراء دفاعي لها بعد تاريخ 

طويل اتسم بالهجوم املستمر ، مل تتوقف إرسائيل عن التفكري يف مشاريع دفاعية أخرى، رمبا كان أهمها بناء 

الجدار الفاصل بينها وبني الفلسطينيني  ،  ونظام الصواريخ (الحيتس) للدفاع ضد الصواريخ العربية واإليرانية. 

التعامل مع معطيات  كيفية  أكرث يف  تفكر بجدية  بدأت إرسائيل  الثانية (٢٠٠٦)،  لبنان  انه منذ حرب  إال 
جديدة تتعلق بتهديد الصواريخ والقذائف املختلفة.١٨

بأشكاله  الهجوم  أن جرأة  الوقت نفسه  أساليب دفاعية قد يعني يف  أن لجوء إرسائيل إىل  وال شك يف 

املختلفة عند جريانها قد زادت وتنوعت مع الوقت يف ظل وجود تآكل مستمر لردعها العسكري ألسباب 

مختلفة .

ويف هذا السياق، تضع حرب لبنان الثانية ودروسها أمام املؤسسة العسكرية تحديات جديدة مختلفة 

تستوجب عقيدة أمنية مغايرة، وهو ما يعنى أن األولوية ستمنح يف السنوات املقبلة للقوات الربية التي 

قلصت موازنتها يف السنوات املاضية ملصلحة القوات الجوية اإلرسائيلية يف أعقاب اإلجامع عىل أنه يف وسع 

الطريان حسم أي حرب يف املستقبل، وهو ما مل يتحقق يف الحرب عىل لبنان، األمر الذي أضطر معه رئيس 
األركان السابق الجرنال دان حالوتس إىل االستقالة.١٩

إن تغيري سلم األولويات يعنى بوضوح متكني القوات الربية من اقتناء ما تحتاج إليه من عتاد عسكري 

االحتياط وتأهيلها بشكل  الحرب األخرية، وتكثيف تدريب قوات  بعد  التي فرغت  املخازن  تعبئة  وإعادة 

أفضل مام بدت عليه يف لبنان، وال يستبعد إرجاء رشاء عرشات الطائرات األمريكية املقاتلة من الجيل الثالث 

مضادة  املستويات  متعددة  ومنظومات  حديثة  مبدرعات  الربية  القوات  تزويد  وتفضيل   F-35 طراز  من 

للصواريخ (أي اعرتاضها عىل االرتفاعات املختلفة).
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العامة برئاسة نائب رئيس األركان الجرنال موشيه  وىف ضوء كل هذه االعتبارات رشعت قيادة األركان 

كابلينسىك منذ منتصف آب ٢٠٠٧ يف مناقشة خطة تحمل اسم (كلع)٢٠ لتطوير القوات املسلحة اإلرسائيلية. 

أسس الربنامج لعدة سنوات، ويتناول أساسا حاجات الفروع املختلفة للسنوات العرش املقبلة، وما ينبغي 

أن تدخل من تعديالت عىل العقيدة األمنية الواجب أتباعها يف ضوء االعتبارات السابقة. وبحسب ما نقلته 

وسائل اإلعالم عن ضابط كبري يف هيئة األركان أن ورشة عمل تم تشكيلها يف هيئة األركان استمر انعقادها 

يومني بحثت املقاربات واالتجاهات املختلفة، والتهديدات املرتبصة بإرسائيل يف العقد املقبل وتوفري املوارد 

سنوات  منذ  الجيش  قيادة  تجريها  التي  املداوالت  أهم  أحدى  بأنها  هذه  العمل  ورشة  ووصفت  املالمئة، 
طويلة.٢١

مضادة  فعالة  بأنظمة  ستتزود  إرسائيل  أن  باراك  إيهود  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  أعلن  اإلطار  هذا  وىف 

للصواريخ يف غضون ٤ - ٥ سنوات، وشدد عىل أهمية هذه األنظمة يف مواجهة صواريخ أرض/ أرض والصواريخ 

املضادة للدبابات عىل حّد سواء يف إطار االسرتاتيجية اإلرسائيلية الشاملة. وأضاف باراك أنه يف حالة نشوب 

نزاع فعيل إرسائييل – عريب يتم نقل الحرب إىل معسكر العدو واالنتصار بشكل واضح مع أقل ما ميكن من 

الخسائر يف الصفوف الخلفية، مشددا عىل رضورة تشكيل فرقتني مدرعتني إضافيتني لدعم القوات الربية، 
وإجراء تدريبات للجيش عرب مناورات كربى.٢٢

نظام القبة الحديدية

طبقا ملعلومات وزارة الدفاع اإلرسائيلية ،  أطلق الفلسطينيون عىل إرسائيل منذ بداية صيف (٢٠٠٧) نحو 

 ١٠٤٠  صاروخ هاون ، باإلضافة إىل ٤٠٠٠  صاروخ سقطت عىل إرسائيل العام ٢٠٠٦ خالل حربها مع حزب الله 

الدفاع ضد الصواريخ ،   الوضع املقلق كان وراء عودة العسكريني اإلرسائيليني إىل طرح قضية  اللبناين .  هذا 

ومشاريع التسلح املتعلقة بهذا املوضوع ،  وما جرى لها من انكامش خالل السنوات املاضية ألسباب مالية 

وفنية وفكرية،  واقتصار األمر يف النهاية عىل نظام «األرو» أو السهم الذي دخل الخدمة بالفعل بعد أن مّر 

بعمليات تطوير متعددة.

ــخ  ــرتاض الصواري ــد الع ــام جدي ــر نظ ــدء يف تطوي ــة الب ــة اإلرسائيلي ــررت الحكوم ــة ٢٠٠٧ ،  ق يف بداي

ــة» .  ومــن  ــة الحديدي ــه «القب ــرتا ،  وأطلقــت علي ــى ٧٠  كيلوم قصــرية املــدى بحــد أدىن ١٠  كيلومــرتات وحت
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ــاً تكنولوجيــاً وعملياتيــاً صعبــا،  حيــث الزمــن  املعــروف أن اعــرتاض الصواريــخ قصــرية املــدى مُيثــل تحدي

ــريه .  ــه وتدم ــافه واعرتاض ــمح باكتش ــد ال يس ــري ، ق ــدف قص ــه إىل اله ــاروخ ووصول ــالق الص ــني انط ــا ب م

ــه إىل  ــا حاجت ــة، كان أهمه ــات املدهش ــن التحدي ــددا م ــيل ع ــط اإلرسائي ــىل املخط ــك ع ــرض ذل ــد ف وق

ــا  ــخ بأعداده ــاف الصواري ــات اكتش ــروف العملي ــتطيع يف ظ ــة يس ــن التقني ــة م ــة عالي ــىل درج رادار ع

الكبــرية ومســارها املنخفــض يف ثــوان معــدودة حتــى ميكــن إطــالق الصواريــخ االعرتاضيــة عليهــا . 

ــي  ــة ،  وه ــة والحساس ــرادارات الخاص ــاج ال ــر وإنت ــة يف تطوي ــة عالي ــدرة تكنولوجي ــل ق ــك إرسائي ومتتل

متفوقــة جــدا يف هــذا املجــال عــىل املســتوي العاملــي ،  وقــد تســبب بيعهــا ألحــد هــذه الــرادارات املحمولــة 

ــني .  ــع الص ــا م ــاء صفقته ــة إىل إلغ ــا يف النهاي ــدة اضطرته ــات املتح ــع الوالي ــكلة م ــني إىل مش ــوا للص ج

واملهــم يف نظــام القبــة الحديديــة ،  أنــه لــن يعــرتض كل الصواريــخ املهاجمــة التــي مــن املحتمــل أن تكــون 

غزيــرة العــدد،  ولكــن ســيكون يف مقــدوره مــن لحظــة اكتشــاف الصــاروخ حســاب مســاره برسعــة، فــإذا 

ــن  ــري م ــدد كب ــدث لع ــام ح ــة ـ ك ــري حيوي ــكان أو غ ــن الس ــة م ــة خالي ــقط يف منطق ــوف يس ــده س وج

صواريــخ حــزب اللــه يف حــرب لبنــان ـ فســوف يرتكــه وشــأنه حتــى يوفــر صواريخــه االعرتاضيــة املكلفــة 

لتدمــري صــاروخ آخــر يف طريقــه إىل هــدف حيــوي مهــم  ـ حســب املصــادر اإلعالميــة اإلرسائيليــة.٢٣ 

تفوق رسعة  املناسب برسعة  الوقت  تنطلق يف  اعرتاضية  الرادار سيكون هناك صواريخ  نظام  وبجانب 

التقليدية ، يطرح  الصاروخ املهاجم ملقابلته يف منتصف الطريق وتدمريه .  وخالفا لعملية اعرتاض الطائرات 

اعرتاض الصواريخ تحديات هائلة ،  أهمها بجانب عملية االكتشاف املبكر للصاروخ املهاجم رضورة الوصول 

إليه مبارشة ـ وليس بالقرب منه ـ حتى ميكن التأكد من تدمريه برغم رسعته الكبرية . 

ويف الحقيقـة ،  هنـاك انقسـام يف إرسائيـل حـول زمـن التطويـر املتوقـع لنظـام القبـة الحديديـة الـذي 

توجـه  للمشـكلة ،   الحصـول عـىل حـل رسيـع  الرغبـة يف  وبسـبب  تقريبـا .  ثـالث سـنوات  إىل  يصـل  قـد 

انتقـادات كثـرية للحكومـة بسـبب أن إرسائيـل كانـت قـد بـدأت بالفعـل تطويـر نظـام متطـور بالتعـاون 

الطاقـة .  عـايل  الليـزر  أشـعة  باسـتخدام  املـدى  قصـرية  الصواريـخ  العـرتاض  املتحـدة  الواليـات  مـع 

وقـد اسـتغرق العمـل يف هـذا املـرشوع مـدة عـرش سـنوات ،  وأجريـت عليـه ٤٧  تجربـة ناجحـة، وأنفقـت 

عليـه  ٣٠٠  مليـون دوالر ، لكـن تقـرر يف النهايـة إيقافه يف  ٢٠٠٤  بسـبب انسـحاب الرشيك األمرييك ، وبسـبب 

مشـاكل أخـرى فنيـة ومتويلية .٢٤  

يف  حاليــا  تعمــل  ثغــرات ،  دون  محيطهــا  حــول  متامــا  القبــة  إرسائيــل  تكمــل  أن  أجــل  ومــن 
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تطويــر نظــام ثالــث للدفــاع ضــد الصواريــخ أطلقــت عليــه اســم «العصــا الســحرية »،  وُيغطــي هــذا النظــام 

فجــوة الدفــاع املوجــودة بــني الصواريــخ بعيــدة املــدى واملســؤول عنهــا نظــام «األرو» ،  وبــني الصواريــخ 

قصــرية املــدى ،  وســوف يتوالهــا يف املســتقبل نظــام القبــة الحديديــة . 

خطة التسليح الخمسية - تيفن ٢٠١٢ (لألعوام ٢٠٠٨ –  ٢٠١٢)

تركز خطة (تيفن ٢٠١٢) الخمسية عىل تطوير القوات الربية يف إطار الدروس والِعرب التي أسفرت عنها 

الحرب عىل لبنان يف متوز ٢٠٠٦، وانعكست يف تقرير لجنة فينوغراد عن أوجه التقصري التي كشفت عنها 

من  املكتسبة  والخربات  الدروس  وأيضا يف ضوء  الربية،  القوات  وأداء  عمل  مجال  الحرب، خاصة يف  هذه 

الحروب اإلقليمية الدائرة يف العراق وأفغانستان ومع املقاومة الفلسطينية، وما حدث من تطويرات تقنية 

متسارعة يف أنظمة التسليح واملعدات الحربية عىل الصعيد العامليـ  خاصة يف الواليات املتحدة وروسيا خالل 

السنوات القليلة املاضية.

أقر رئيس األركان الجرنال (غاىب أشكنازي) خطة التسليح الخمسية (لألعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢) ليؤكد إيالء 

القيادة العسكرية القوات الربية أهمية قصوى من خالل تخصيص موازنات هائلة ملشرتياتها، أعىل من تلك 

املخصصة لسالح الجو الذي حظي يف السنوات األخرية بحصة األسد من املوازنة. كام أوصت الخطة بوقف 

تهميش القوات الربية ووجوب العودة إىل الرتكيز عىل أسلحته من املشاة واملدرعات، وكان رئيسا األركان 

السابقني (موشيه يعلون) و(دان حالوتس) قد وضعا مخططا لخفض عدد ألوية املدرعات يف االحتياط. كام 

تقيض الخطة الخمسية بزيادة القوات املدرعة بحجم فرقتني وتحسني تدريعـ  زيادة سمك الدروعـ  الدبابات 

(مريكافا) وفقا لتوصيات وزير الدفاع باراك، رغم أن القيادة الحالية للقوات الربية تفضل توسيع قوات املشاة 
وليس املدرعات. ٢٥

وطبقا ملا نقل عن الجرنال أشكنازي أن الخطة الجديدة التي أطلق عليها «تيفن ٢٠١٢» وصادق عليها وزير 

الدفاع والحكومة األمنية املصغرة، ال تقلل من حق سالحي الجو والبحرية اللذين سيتزودان مبشرتيات جديدة 

ستوفرها أموال الدعم العسكري األمرييك يف السنوات العرش املقبلة، والتي قررت واشنطن رفعها من ٢٫٤ مليار 

دوالر إىل أكرث من ٣ مليار دوالر سنويا (الدعم األمرييك يشمل املساعدة االقتصادية والعسكرية). كام أوضح 

أشكنازي أن الخطة الخمسية الجديدة تعزز قوة الجيش اإلرسائييل وتحسن مواجهته للتحديات التي ترتبص
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بإرسائيل. كام تشكل رافعة التجدد والبناء وتحسني التفوق النوعي، ولكنها تستوجب يف الوقت ذاته تحسني 

عمل املؤسسة األمنية كلها.

وأوضحت تقارير صحافية إرسائيلية أن الخطة الجديدة تعكس فعال تفضيال يف املوازنات للقوات الربية 

ألول مرّة منذ سنوات، متوقعة أن يتسبب هذا التفضيل يف أرجاء تحويل موازنات خاصة طلبها سالح الجو. 

وأضافت أن الجيش سيتزود يف السنوات املقبلة بعدة مئات من املدرعات الثقيلة، عىل أن يتواصل إنتاج 

دبابات من نوع (مريكافا - ٤) مع إدخال منظومات دفاعية ناجحة العرتاض الصواريخ من كافة األنواع أرض 

/ أرض، والصواريخ املضادة للدبابات، كام سيتم تحسني أنواع أخرى من الدبابات.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة األركان العامة، فإن سالح الجو سيتم تزويده ابتدءا من العام ٢٠١٤ بـ ٥٠ 

مقاتلة أمريكية جديدة من طراز F-35 التي تطورها رشكة لوكهيد مارتن ومثن كل منها ٥٠ مليون دوالر، وهي 

قادرة عىل اإلفالت من الرادارات. هذا إىل جانب تطوير وتحسني الطائرات من دون طيار. وأفادت صحيفة 
يديعوت أحرونوت أن سالح الجو سيواصل تحسني قدراته يف كل ما يتعلق بكونه الذراع الطوىل للجيش.٢٦

األركان  قيادة هيئة  أن  قولها  الصحيفة عن مصادر عسكرية  االحتياط، فقد ذكرت  لقوات  بالنسبة  أما 

تخطط إلجراء ثورة حقيقية يف هذه القوات، تستثمر فيها نحو ٤٢٠ مليون دوالر لرشاء معدات عسكرية 
لوحدات االحتياط بهدف مساواتها بقوات الخدمة العسكرية النظامية.٢٧

من الجدير ذكره، أن خطة التسلح الخمسية الجديدة جاءت بعد أن وجدت قيادة هيئة األركان العامة 

صعوبة يف تطبيق الخطة العرشية (كلع) بسبب نقص املوازنة. لذلك اهتمت بالرتكيز عىل مطالب التطوير 

يف السنوات الخمس القادمة، وقد كشفت صحيفة معاريف بعضا من أبعاد هذه الخطة. منها زيادة موازنة 

القوات الربية مبا ال يقل عن ٣٠ مليار شيكل، وإلغاء جميع الخطط التي كانت ُمعّدة لحل كتائب وألوية، كام 

سيتم مبوجب الخطة الخمسية الجديدة (تفن) الرتكيز عىل سالح املدرعات أكرث من املايض.

الخمـس  السـنوات  يف   (٤  - (املريكافـا  دبابـة  إنتـاج  سـيواصل  الجيـش  أن  إىل  معاريـف  وأشـارت    

للدبابـات  املضـادة  الصواريـخ  هجـامت  تحمـل  عـىل  قـادرة  لتكـون  تدريعهـا  تقويـة  بعـد  املقبلـة 

الحديثـة ذات الشـحنتني املتفجرتـني، وسـيتم التـزود بوسـائل التدريـع الفاعلـة بواسـطة رشكـة (رافائيـل) 

عـىل  قـادرة  متطـورة  منظومـات  تطويـر  عـىل  اآلن  الرتكيـز  يتـم  كـام  القتـال،  وسـائل  تطويـر  هيئـة  ـ 
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مهاجمـة صواريـخ العـدو وتدمريهـا قبـل أن تـرضب اآلليات املدرعـة للجيش. أمـا فيام يختص بسـالح الجو 

فقـد أشـارت معاريـف إىل أن زيـادة موازنة القـوات الربية لن تكون عىل حسـابه، بل سـتقطع من الزيادات 
املخصصة ملوازنـة الدفاع.٢٨

مام ال شك فيه أن إقرار رئاسة هيئة األركان العامة اإلرسائيلية للخطة الخمسية الجديدة، مبوازنة تبلغ ٦٠ 

مليار شيكلـ  طبقا ملا نرشته مجلة ٢٩Defines News - ستغطى املساعدات األمريكية (٣٫١ مليار دوالر) - إمنا 

يعكس مدى تداعيات حرب لبنان متوز  ٢٠٠٦ عىل املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية ـ فطبقا لترصيح نائب 

وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست (إفرايم سنيه) أن الحرب األخرية أيقظت إرسائيل من ُسباٍت عميق، 

لذلك فهي تسعى اليوم الستعادة مكانتها العسكرية وهيبة الردع التي ترضرت عىل أيدي املقاومة اللبنانية، 

واضعة يف اعتبارها عدة أولويات حول أمكان نشوب حرب جديدة قد تشمل سورية وإيران ولبنان معا.

لذلك جاء تركيز الخطة الخمسية الجديدة عىل إنشاء فرقتني مدرعتني ولواء مشاة احتياطي جديد ابتداء 

من العام ٢٠٠٨، بعدما كانت تخطط قبل حرب لبنان األخرية لتقليص حجم القوات الربية بنحو ١١ ألف 

جندي ووقف إنتاج دبابة (املريكافا). 

 وىف إطار دروس تلك الحرب نفسها من املتوقع أن تقلل إرسائيل بشكل كبري من اعتامدها املفرط عىل 

التي تعتمد عىل  التقليدية  الحروب  األساسية لخوض  املبادئ  إىل  والقتال، وتعود  التدريب  التكنولوجيا يف 

هجوم القوات املدرعة تحت غطاء الدعم الجوي (املساندة النريانية القريبة) ضمن عقيدة الحرب الخاطفة 

التي طبقتها القوات اإلرسائيلية بنجاح يف حروبها السابقة ضد الجيوش العربية. إذ أن الجديد يف هذا األمر 

هو أهمية التدريب العميل الحي، وليس بواسطة أجهزة املحاكاة، عىل كيفية التعامل مع قوات شبه عسكرية 

معادية ـ مثل حزب الله وحامس ـ تحرتف أساليب حرب العصابات، ومن الصعب متييز مواقعها عىل األرض 

لقصفها مسبقا قبل الهجوم عليها، ومن هنا ستربز الحاجة لتطوير وتكثيف وسائل االستطالع الربي والجوي 

وااللكرتوين والفضايئ لتحديد مواقع هذه القوات املعادية ورصد وتتبع تحركاتها. 

(مريكافــا  بدبابــات  وامليكانيكيــة  املدرعــة  التشــكيالت  تزويــد  عــن  أيضــا  إرسائيــل  يف  ونــرش   

الكرتونيــة  استشــعار  بأجهــزة  مــزودة  (منــر)  ناقــالت جنــد مدرعــة طــراز  وكذلــك  ٤) مطــورة،   -

عليهــا  والتشــويش  للدبابــات  املضــادة  الصواريــخ  ضــد  الفعالــة  للحاميــة   (Trophy) طــراز 
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وتجنبهــا، كــام تعطــى إنــذارا باقــرتاب الصــاروخ املضــاد للدبابــات املعاديــة، وذلــك بوقــت كاف يســمح 

بإطــالق ســتارة دخــان حــول موقــع املركبــة املدرعــة يبطــل مفعــول شــعاع الليــزر الــذي يوجــه الصــاروخ 

املعــادي، وأيضــا مبــا ميكــن الطاقــم مــن رسعــة تغيــري موقــع الدبابــة أو العربــة املدرعــة، هــذا إىل جانــب 

تزويــد هــذه املركبــات القتاليــة بــدروع مقــواة («شــوبهام» أو «ارتجاعيــة» Re - active) يف إطــار تحييــد 

ــأيت يف إطــار  ــات املتطــورة (خاصــة «كورينــت At-14» الروســية)، وكل هــذا ي ــخ املضــادة للدباب الصواري

تأمــني اســتمرار فاعليــة قــوة الصدمــة التــي تتمتــع بهــا القــوات املدرعــة اإلرسائيليــة يف عملياتهــا الهجومية.

أمــا فيــام يتعلــق بالقــوات الجويــة والتــي يعتربهــا بعــض القــادة يف إرسائيــل أكــرب ضحايــا هــذه الخطــة 

الخمســية الجديــدة، عــرب  تخفيــض عــدد الطائــرات F-35 الهجوميــة املتطــورة إىل ٢٥ طائــرة فقــط، وإلغــاء 

طائــرات مروحيــة حديثــة طــراز (أباتــىش لونــج بــو) ومقاتــالت F-15 I، وباملقابــل رشاء كميــة كبــرية مــن 

القنابــل الذكيــة وطائــرات النقــل (هريكوليــس).٣٠  فهــذا  ال يعنــى إغفــال أهميــة تطويــر القــوات الجويــة 

لتناســب املهــام القتاليــة الجديــدة التــي ســتواجهها ســواء يف مجــال قصــف أهــداف بعيــدة مثــل املتواجــدة 

ــر  ــن بالوقــود يف الجــو، أو اســتخدام ذخائ ــرات إعــادة متوي ــك مــن توافــر طائ ــه ذل ــران، ومــا يتطلب يف إي

خاصــة قــادرة عــىل تدمــري أهــداف متواجــدة يف تحصينــات قويــة عــىل عمــق تحــت األرض كتلــك التــي 

كانــت تتحصــن فيهــا قــوات حــزب اللــه يف جنــوب لبنــان أو املنشــآت النوويــة اإليرانيــة.

نريان  بأنظمة  تعزيزها بسفينتني من طراز (ساعر) مجهزتني  فإن  البحرية اإلرسائيلية  للقوات  وبالنسبة 

هجومية ودفاعية متطورة، باإلضافة لغواصتي دولفني، سيمنح القوات البحرية قدرة عىل العمل يف املياه 

إيرانية من خليج  تكتيكية ضد أهداف  نووية  بواسطة صواريخ كروز  العميقة وتوجيه رضبات صاروخية 

ُعامن، إضافة إىل إحكام الحصار عىل السواحل السورية وقطع خطوط سورية البحرية يف حالة نشوب حرب، 

ومنع وصول إمدادات بحرية إىل حزب الله يف لبنان. 

أضف إىل ذلك، فقد تقرر رشاء فرقاطة L C S من إنتاج رشكة لوكهيد مارتن األمريكية، و٢ مروحية طراز بالك 

هوك، ووسائل قتالية فعالة لعنارص الكوماندوز البحري، وُتقّدر تكلفة هذه الصفقات لصالح سالح البحرية 

بنحو ٦٠٠ مليون دوالر، إضافة إىل رشاء غواصة دولفني إضافية بكلفة إجاملية نحو مليار يورو عىل أن تدخال 

الخدمة الفعلية بعد سبع سنوات، وبذلك يصبح إجاميل عدد الغواصات من هذا النوع خمس غواصات يف 

البحرية اإلرسائيلية.
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باملجمل، يتضح أن أهداف الخطة الخمسية الجديدة تتمحور حول اآليت:

أ) تعزيــز القــوات الربيــة كــام ونوعــا حتــى تكــون قــادرة يف الحــروب القادمــة عــىل تحقيــق 

ــرأيس ورسعــة الحركــة. ــا األفقــي وال ــاورة ببعديه ــك عــرب املن الســيطرة الرسيعــة عــىل أرض املعركــة، وذل

ب) تقويــة الــذراع الطويلــة للقــوات الجويــة وأعــامل التجســس الفضــايئ لتأمــني الســيطرة الجويــة املطلقــة 

عــىل كل أبعــاد منطقــة الــرشق األوســط.

النوعي للقوات البحرية وتعزيز سيطرة إرسائيل عىل املياه اإلقليمية، والقدرة عىل  التفوق  ج) تحسني 

قطع خطوط املواصالت البحرية للدول العربية التي لها سواحل عىل البحرين األحمر واملتوسط.

كام تعكس الخطة اإلرسائيلية أيضا استعداد إرسائيل ملواجهة خمسة سيناريوهات حرب محتملة هي:

١) حرب شاملة برية وجوية ضد سورية.

٢) مواجهة عسكرية مع إيران؛ أدواتها القوات الجوية والصاروخية مع احتامل استخدام صواريخ كروز 

ذات رؤوس نووية تكتيكية من الغواصات أو منصات أرضية.

٣) حروب ذات حدة منخفضة ضد قوى وميليشيات مسلحة مثل حزب الله وحامس والجهاد اإلسالمي.

٤) تدهور األوضاع األمنية يف املنطقة نتيجة ظهور أنظمة جديدة معادية إلرسائيل.

٥) البحث عن منظومة دفاعية ملواجهة الصواريخ/ إرسائيل وبرنامج الدرع الصاروخي األمرييك.

أثار حصول إرسائيل يف العام ٢٠٠٧  عىل نظام الدفاع الصاروخي األمرييك ثاد (Thaad) تساؤالت كثرية 

حول اندماج إرسائيل يف مظلة برنامج الدرع الصاروخي األمرييك الذي أصبح أبرز موضوعات الخالف القامئة 

بني الواليات املتحدة وروسيا، خصوصاً بعد أن نرشت الواليات املتحدة بعض عنارصه يف أيار ٢٠٠٧ بالقرب 

ملناخ  عودة  واعتربته  الروسية،  والعسكرية  السياسية  القيادات  أثار  الذي  األمر  الرشقية،  روسيا  من حدود 

الحرب الباردة الذي كان سائداً أيام االتحاد السوفييتي قبل تفككه يف نهاية تسعينيات القرن املايض.

 •THAAD نظام الدفاع الصاروخي

أفــادت صحيفــة هآرتــس حــول مواجهــة مشــكلة التصــدي للصواريــخ ارض / أرض التــي عانــت 
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منها إرسائيل كثريا يف حربها األخرية عىل لبنان (٢٠٠٦)، أن إرسائيل تجرى اتصاالت مع رشكة لوكهيد مارتن 

األمريكية لرشاء منظومة (ثاد THAAD) املضادة للصواريخ بدال من مواصلة تطوير جيل جديد من صواريخ 

(حيتس) اإلرسائيلية، هذا رغم أن املنظومة «ثاد» فشلت يف التجارب األوىل قبل عرش سنوات، ولكنها حققت 

نجاحا يف العام ٢٠٠٦ ويف عدد من التجارب أسقطت صواريخ معادية، كام أن هذه املنظومة تتضمن عنارص 

تكنولوجية ليست جزءا من الجيل الحايل لصواريخ حيتس. وتقدر واشنطن أنها ستتمكن من تزويد إرسائيل 

العام ٢٠٠٩ بعد استكامل تطويرها وأجراء تجارب إضافية تسمح بنرشها عمليا،  مبنظومة صواريخ «ثاد» 

وتضمينها تكنولوجيا أكرث تطورا من الطراز الحايل الذي تستخدمه القوات األمريكية. ولكن بالنظر لتمسك 

إرسائيل بسياستها التي تستهدف االستقالل التكنولوجي العسكري عن أمريكا  ستستمر يف تطوير منظومة 

(حيتس / أور) املضادة للصواريخ.

ويف إطار ربط أنظمة الدفاع اإلرسائيلية واألمريكية، ذكرت صحيفة هآرتس أن إرسائيل ترغب يف تعزيز 

احتامل قيام الواليات املتحدة بنرش أنظمة دفاع صاروخية عىل أراضيها يف حاالت الطوارئ. وبذلك يتحقق 

نوع من الربط العمليايت بني أنظمة الدفاع اإلرسائيلية واألمريكية يف إطار مرشوع قائم منذ سنوات بني الدولتني 

يشمل أساسا توحيد اإلنذار القادم من أقامر التجسس األمريكية بإطالق صواريخ معادية عىل إرسائيل، بحيث 

يصل إىل مراكز القيادة والسيطرة واإلنذار األمريكية واإلرسائيلية يف وقت واحد، هذا إىل جانب نرش بطاريات 

صواريخ أمريكية (باتريوت باك -٣) املضادة للصواريخ والطائرات عىل األرايض اإلرسائيلية، وربطها بأنظمة 

الدفاع الجوي والصاروخي اإلرسائيلية. وقد تم التدريب عىل ذلك يف مناورات مشرتكة، كام طالب الجيش 

بربط الرادارات يف السفن التي تحمل صواريخ (ايجيس) مبنظومة الدفاع اإلرسائيلية يف حاالت الطوارئ.

الدفاع  منظومة  أمرييك يف  دفاع صاروخي  نظام  أبرز  (ثاد)٣١  األمرييك  الصاروخي  الدفاعي  النظام  يعترب 

الصاروخي عىل مرسح العمليات. فقد تم بناء النظام، ليوفر تغطية ممتدة ملواقع القوات العسكرية والتجمعات 

هجامت  ضد  محدد  إقليمي  عمليات  مرسح  يف  واسعة  مساحات  عىل  اإلسرتاتيجية  واألهداف  السكانية 

الصواريخ الباليستية املعادية ذات املدى من ١٠٠ كم وحتى ٢٠٠٠ كم، واعرتاضها عىل ارتفاع ١٥٠ كم. ويتمتع 

هذا النظام بالقدرة عىل إسقاط الصواريخ املعادية خالل املراحل األخرية من تحليقها وقبل إصابتها للهدف، 
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ويصل مداه إىل ٢٠٠ كم. كام يتميز أيضاً بأنه يقلل عدد الصواريخ الالزمة لالشتباك مع األهداف املنخفضة، 

الصواريخ  ملواجهة   ٢٠٠٦ لبنان يف متوز  بعد حرب  النظام  امتالك هذا  إرسائيل عىل  جاء حرص  هنا  ومن 

منخفضة االرتفاع (كاتيوشا) التي كان يطلقها حزب الله ضد املستعمرات واملدن اإلرسائيلية، وعجزت أنظمة 
الدفاع الصاروخي التي كانت منصوبة يف إرسائيل عن اعرتاضها.٣٢

الباليستي األمريكية (Ballistic Missile Defense Organization)، أن  تعترب هيئة الدفاع الصاروخي 

العمليات، وباكتامل نرشه  الصاروخي عىل مرسح  الدفاع  الذي يشكل قلب نظام  الوحيد  النظام هو  هذا 

سيكون قادراً عىل االشتباك مع كل التهديدات الصاروخية الباليستية التي يواجهها مرسح العمليات سواء 

داخل الغالف الجوي أو خارجه يف الفضاء، خصوصاً إذا ما تم نرشه يف إطار خطة متكاملة مع نظام باتريوت 

ذي القدرة املطورة الثالثة (PAC-3)، وهو ما تسعى إرسائيل أيضاً المتالكه، إضافة إىل نظام (حيتس-٢)، 

وبذلك تطور إرسائيل ألول مرة شبكتها الدفاعية املضادة للصواريخ لتصل إىل مستوى شبكة الدفاع الجوي 

والصاروخي األمريكية، ولتصبح األكرث تقدماً يف العامل.

اندماج إرسائيل يف برنامج الدرع الصاروخي األمرييك• 

صادق مجلس النواب األمرييك يف ١٧ أيار ٢٠٠٧ عىل تخصيص ٢٥ مليون دوالر ملواصلة اإلنتاج املشرتك 

لصواريخ (حيتس /أرو)، وهي صواريخ إرسائيلية مضادة للصواريخ، تنتجها إرسائيل طبقاً لتكنولوجيا أمريكية 

ناتجة من برنامج حرب النجوم، ويف إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية بني البلدين وبتمويل أمرييك. وتحصل القوات 

األمريكية عىل بعض اإلنتاج اإلرسائييل من هذا النظام. كام تم تخصيص ١٣٥ مليون دوالر لرشاء نظام (ثاد)، 

مع تخصيص مليون دوالر ملواصلة منظومة (قلعة داود) التي تتعامل مع القصف الصاروخي املكثف مبا فيها 

الصواريخ قصرية املدى وصواريخ كاتيوشا.

وحسب املصادر العسكرية اإلرسائيلية، فإن املنظومتني األمريكية واإلرسائيلية ستعمالن من خالل تكامل 

تام. وأن هذا األمر سيتحقق يف العام ٢٠١٣ من خالل استثامر أمرييك يف املنظومة اإلرسائيلية يقدر بنحو مليار 

دوالر، عالوة عىل نحو ٢٫٨ مليار دوالر سبق استثامرها٣٣.

ــة  ــتية ذاتي ــخ البالس ــدي للصواري ــا التص ــح له ــدة تتي ــة جي ــة دفاعي ــل منظوم ــيكون إلرسائي ــذا, س به



٣٩٤

الدفــع التــي متتلكهــا إيــران وســورية. وســتتكون هــذه املنظومــة مــن ثالثــة مســتويات: صــاروخ (حيتــس / 

آرو) الــذي مــن شــأنه أن يســقط الصواريــخ البالســتية ذاتيــة الدفــع وهــي عــىل ارتفاعــات عاليــة، وصاروخ 

ــارات  ــد واملط ــال والقواع ــدان القت ــل مي ــعة مث ــق الواس ــدن واملناط ــن امل ــاع ع ــىل الدف ــادر ع ــاد) الق (ث

الكــربى، فضــًال عــن بطاريــات صواريــخ (باتريــوت).

إال أن تحول املنظومة الدفاعية اإلرسائيلية كجزء ال يتجزأ من منظومة الدفاع األمريكية املضادة للصواريخ، 

التي تحمي القواعد األمريكية وقواعد غرب أوروبا يف الرشق األوسط، سيكون له تأثري بالغ عىل وضع إرسائيل 

االسرتاتيجي. فمن خالل نصب هذه الصواريخ ستصبح إرسائيل خط الدفاع األول يف الدرع الصاروخي األمرييك 

الذي تستعد الواليات املتحدة لنرشه يف أوروبا الرشقية. 

ومن الناحية السياسية، فإن تفسري هذه الخطوة هو أن إرسائيل تضع نفسها إىل جانب الواليات املتحدة 

يف مواجهة روسيا يف الرصاع عىل مواقع التأثري وأسواق النفط والغاز يف الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فيام 

تصفه عنارص يف الغرب ويف روسيا بأنه الحرب الباردة الثانية.  وإذا بدأ بالفعل سباق التسلح الجديد بني 

الواليات املتحدة وروسيا، فإن روسيا ستعترب إرسائيل جزءاً ال يتجزأ من املنظومة األمريكية املضادة للصواريخ، 

وميكنها أن تزود إيران وسورية بصواريخ باليستية متقدمة، ومبا ميكنها من تحييد شبكة الصواريخ اإلرسائيلية 

املضادة للصواريخ.

وخالصة األمر يف هذا املوضوع أن إرسائيل تسعى دوما إىل تزويد جيشها بأحدث األسلحة، وإىل تسويق 

كميات من السالح سواء من صناعاتها العسكرية أو تلك املطورة لصناعات عسكرية أخرى، لتوفر امليزانيات 

الكافية لصناعاتها.

ومن جهة أخرى متكنت الصناعات العسكرية اإلرسائيلية من الوصول إىل مستوى تقني متقدم وبدرجة 

إنتاج  يف  الثامنة  املكانة  تكون يف  أن  ليس صدفة  ولهذا  والروسية،  واألوروبية  األمريكية  للصناعات  موازية 

وتسويق السالح يف العامل بحسب بعض املصادر.

واستفادت الصناعة العسكرية اإلرسائيلية من تجارب الحرب أو املواجهة مع الدول العربية أو منظامت 

مسلحة لتطور منظومات حربية من خالل صناعاتها العسكرية. 
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الفصل التاسع
املحاكم العسكرية
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مدخل

احتلت القوات اإلرسائيلية قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس الرشقية يف حرب حزيران ١٩٦٧ 

، ليعلن «قائد املنطقة» ـ رئيس القوات اإلرسائيلية املحتلة، السيطرة عىل السلطات الترشيعية والتنفيذية 

والقضائية يف املناطق املحتلة. 

صدر األمر العسكري رقم ٢ لسنة ١٩٦٧، وقد نصَّ عىل إلغاء أي قوانني سارية املفعول يف املناطق املحتلة 

يف حال تعارضها مع األوامر الصادرة عن إدارة االحتالل. وبعد نرش األمر العسكري رقم ٩٤٧ لسنة ١٩٨١، 

نقلت جميع الصالحيات القانونية واإلدارية إىل ما ُسمي بـ «اإلدارة املدنية» التي أُسّست حديثا يف حينه. 

ومنذ بدء االحتالل احتفظت املحاكم العسكرية واللجان العسكرية اُملشّكلة بوالية كاملة عىل قضايا ومسائل 

جنائية معينة، وجميع منازعات األرايض والرضائب واملصادر الطبيعية واألمور املالية. وبشكل عام، تناولت 

األوامر الصادرة خالل فرتة االحتالل تنظيم كافة جوانب الحياة. 

صدر يف الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقارب الـ ٢٥٠٠ أمر عسكري باإلضافة إىل عدة أوامر أخرى مل يتم 

نرشها. يف الفرتة املمتدة من ١٩٦٧ وإىل ٢٠٠٦. 

مل  املحتلة  املناطق  داخل  اإلرسائيليني  املستوطنني  فإن   ،١٩٦٧ العام  منذ  العسكرية  للترشيعات  ووفًقا 

يخضعوا إىل قوانني قائد املنطقة أو اإلدارة املدنية، وإمنا للقانون املدين اإلرسائييل. وبذلك وسعت الحكومة 

اإلرسائيلية من مفهوم التوطن اإلرسائييل ليشمل املستوطنات التي أقيمت يف املناطق املحتلة. ولتحقيق ذلك، 

اّدعت الحكومة بأن املستوطنات ال ُتعترب جزءا من املناطق املحتلة، كام قامت بفصل النظام القانوين املطبق 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني عن ذلك اُملطبق يف املستوطنات.

وتخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيني يف املناطق املحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من األوامر العسكرية، 

تصدر عن القادة العسكريني يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة(انسحبت إرسائيل من القطاع يف شهر آب 

٢٠٠٥)، وبالرغم من إنشاء املحاكم املدنية الفلسطينية التي ترافقت مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 

العام ١٩٩٤، إال أن األوامر العسكرية اإلرسائيلية ما زالت سارية املفعول يف هذه املناطق، وهي القوانني الفعلية 

التي تحكمها، رغم انتهاكها القانون الدويل والقانون اإلرسائييل نفسه. وترفض املحاكم العسكرية اإلرسائيلية 

بتطبيقها؛  املحتلة  الدول  ُتلزم  الدولية  القوانني  أن  بالرغم من  الدويل  القانون  تعليامت  من جانبها تطبيق 
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فمن املستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض االتهامات أمام محاكم االحتالل. 

وحسب اإلجراءات العسكرية اُملطّبقة، فإن الفلسطينيني من سكان املناطق الفلسطينية املحتلة ُيقدمون 

للمحاكم العسكرية، حتى أولئك الذين يتم اعتقالهم عىل خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السري التي 

يتورط فيها إرسائيليون. هذا باإلضافة إىل محاكم االستئناف العسكرية اإلرسائيلية التي تنظر جميعها يف قضايا 

الربغويث  القاعدة إال قضية األسري مروان  الجيش، ومل يشذ عن هذه  الذين تعتقلهم سلطات  الفلسطينيني 

والذي حوكم أمام محكمة مدنية إرسائيلية.

الفرضية األساسية لهذا الفصل، أن املحاكم العسكرية تطبق إجراءات قضائية عشوائية، ومتيز حتى يف 

اإلجراءات املطبقة يف هذه املحاكم. كثري من االعرتافات التي تنتزع تحت التعذيب تكون كافية إلدانة متهم 

فلسطيني وزّجه يف السجن. أضف إىل ذلك، أن مدة األحكام الصادرة عن املحاكم العسكرية تعتمد غالباً عىل 

اجتهادات غري منطقية لتفسري األوامر العسكرية.

املناطق  يف  الفلسطينية  املنظامت  كافة  تعترب  العسكرية  األوامر  أن  إىل  السياق،  هذا  اإلشارة يف  تجدر 

الفلسطينية املحتلة منظامت غري رشعية، وبضمنها تلك املنظامت التي ُتشكل السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوضع القانوين لألرايض الفلسطينية • 

كل  تخالف  وهي  تحديد،  أي  دون  «األرايض»  املحتلة مبصطلح  الفلسطينية  األرايض  إىل  إرسائيل  تشري 

األرايض  لتلك  إرسائيل  احتالل  منذ  اإلنسان  حقوق  ولجنة  العامة  والجمعية  الدويل  األمن  مجلس  قرارات 

بالقوة العام ١٩٦٧ إذ تعتربها «أرايض محتلة». وتعود دوافع إرسائيل وراء رفض اعتبار األرايض الفلسطينية 

أرايض محتلة، إىل رغبتها بالتهرب من مسؤولياتها كسلطة احتالل، واىل تجنب إعادة تلك األرايض إىل أصحابها 

األصليني. 

وبروتوكوليها  جنيف  اتفاقيات  بأن  لها  قرارات  عّدة  يف  أكّدت  فقد  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أما 

اإلضافيني ُتطبق عىل األرايض الفلسطينية. إن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد من جديد أن اتفاقيات جنيف 

املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب، تنطبق عىل األرايض الفلسطينية املحتلة مبا فيها القدس، وعىل األرايض 

العربية األخرى التي تحتلها إرسائيل منذ العام ١٩٦٧. 
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القانون الدويل اإلنساين  • 

بدأ استعامل مصطلح «القانون الدويل اإلنساين» والذي يجد مصدره يف قانون جنيف والهاي بعد سنة 

ليكمال   ١٩٧٧ سنة  اإلضافيني  الربوتوكولني  تبني  بعد  السبعينيات،  يف  رسمياً  املصطلح  هذا  وأصبح   ،١٩٤٥

أيضاً  «الداخلية»  الحروب  أثناء  املدنيني  الحامية عىل  األربعة لسنة ١٩٤٩ والتي وسعت  اتفاقيات جنيف 

قانون  بني  الفرق  الداخلية.  أو  الدولية  الحروب  أثناء  اإلنساين  الدويل  القانون  بتطبيق  الدول  إلزام  لدرجة 

الهاي وقانون جنيف هو أن األول يخص الدول يف حال نزاع دويل ـ وهي تحدد استعاملها ألنواع معينة من 

األسلحة مثًال ـ وهدفها هو تجنب اآلالم «غري الرضورية» للبرش والتي ميكن تجنبها؛ بينام تخص الثانية حامية 

األفراد يف حال نزاع دويل أو محيل، وتسعى لتوفري الحامية للمدنيني والتعامل اإلنساين مع السجناء والجرحى. 

القانون الدويل اإلنساين هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحمي، يف أوقات الحرب، األشخاص الذين 

ال يشاركون يف القتال، أو مل يعودوا قادرين عىل املشاركة فيه. وليس عىل الحكومات وقواتها املسلحة وحدها 

أن تلتزم بهذا القانون، بل عىل جامعات املعارضة املسلحة وأي أطراف أخرى يف النزاع أن تلتزم به أيضاً. وُتعد 

اتفاقيات جنيف األربع لعام ١٩٤٩ باإلضافة إىل بروتوكوليها اإلضافيني لعام ١٩٧٧ أهم صكوك القانون اإلنساين. 

املحكمة  بأنه عىل  ينص  والذي   (٣ رقم  (القرار   ١٩٦٧/٦/٧ اإلرسائيلية يف  العسكرية  املحاكم  وأصدرت 

مبا  الحرب  أثناء  املدنيني  لحامية   ١٩٤٩/٨/١٢ املؤرخة  الرابعة  اتفاقية جنيف  نصوص  تطبيق  العسكرية... 

يتعلق باملرافعات القضائية. لكن هذا القرار تم إلغاؤه بقرار رقم ١٤٤ الصادر يف ١٩٦٧/١٠/٢٢ وبالتايل تم 

اتفاقيات الهاي  تطبيق  إرسائيل  ترفض  الواقع،  ويف  الفلسطينيني.  املدنيني  عن  الرابعة  نزع حامية جنيف 

وبالتايل  سيادة،  غري  من   ١٩٦٧ سنة  إرسائيل  عليها  سيطرت  التي  األرايض  تلك  بكون  ذلك  وُتّربر  قانونياً.١ 

تطبيق  اإلرسائيلية  العليا  العدل  محكمة  ترفض  كذلك  سيادة.  صاحب  غياب  بسبب  فقط  تديرها  فإنها  

اتفاقيات جنيف األربع لسنة ١٩٤٩ والربوتوكولني لسنة ١٩٧٧ قانونياً عىل األرايض الفلسطينية.٢ ويف الوقت 

نفسه، ُتشدد محكمة العدل العليا اإلرسائيلية عىل رضورة تطبيقها عملياًَ عىل املدنيني. الفرق بني «قانونياً» 

و«عملياً» هو أن املحاكم اإلرسائيلية ال ميكنها أن تراجع قضائياً أعامل السلطة التنفيذية مبا يخص تطبيق تلك 

االتفاقيات. ويف الواقع، طالبت الجمعية العامة أكرث من مرة «بأن تعرتف إرسائيل بقانونية االتفاقية يف األرض
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الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس، ويف األرايض العربية األخرى التي تحتلها إرسائيل منذ ١٩٦٧ وأن تتقيد 

بأحكامها» (مثًال، قرار ٦٠/٥٦ املؤرخ ٢٠٠١/١٢/١٠).

وقامت محكمة العدل العليا اإلرسائيلية بتبني النظام «املزدوج» فيام يخص العالقة مع القانون الدويل، 

هذا يعني بأن املحاكم اإلرسائيلية متيزـ  بحسب التقليد األنجلوساكسوينـ  بني القانون الدويل العريف والقانون 

الدويل الذي ينشأ عن االتفاقيات بني الدول. وسبب تبني النظام املزدوج بحسب أحد أبرز خرباء القانون 

اإلرسائييل (Benvenisti)،٣ هو مبدأ الفصل بني السلطات. لكن الخبري نفسه يؤكد أن قرار محكمة العدل 

القانون  بخصوص  بها  أسلوب خاص  بتبني  البداية  يف  ترغب  كانت  أنها  إذ  سياسياً،  كان  اإلرسائيلية  العليا 

الدويل، إال أن اعتبارات أمنية طرأت وأجربتها عىل تبني ذلك القرار الذي يرتك للسلطة التنفيذية مجاالً أوسع 

للترصف.

 وهذا يعني بأن القانون الدويل العريف (االلتزامات الواردة يف اتفاقيات الهاي مثًال) ُتصبُح جزءاً من النظام 

الداخيل مبارشة وهي ملزمة دون الحاجة إىل قانون إال إذا تعارضت مع قانون داخيل، بينام ال يكون القانون 

الدويل الناتج عن اتفاقيات دولية (مثل اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكول األول والثاين مثًال) نتيجة قانونية 

إذا مل يتم تثبيته يف قانون داخيل. 

إن املعاهدات الدولية ترسي عىل الدول التي تتبناها فقط بحسب القاعدة التي تنص بأن «املعاهدة ال 

تلزم الدول األخرى». لكن بعض املعاهدات تستمد نصوصها من القانون الدويل العريف، وهذا األخري ملزم 

لكل الدول وبالتايل فإن كون بعض النصوص قد تم تبنيها يف معاهدة ال يعني بأن القانون العريف مل يعد 

ملزماً، بل عىل العكس، إذ أن الدول التي تبنت املعاهدة ملزمة بحكم القانون الدويل العريف والتي متت 

تقويتها باتفاقيات دولية، بينام تبقى الدول األخرى ملزمة وذلك بحكم القانون الدويل العريف. 

املشكلة هنا قامئة يف متييز نصوص املعاهدات التي ُتعرب عن قانون عريف، وهذاـ  بحسب رأيناـ  ال يجب تركه  

لتفسري الدولة األحادي الجانب، بل إحالته إىل لجنة من املختصني يف القانون الدويل. يف الوقت نفسه هنالك 

ظاهرة حديثة نسبياً وهي تقنني القانون الدويل التدريجي عن طريق معاهدات متعددة األطراف؛ وبالتايل 

القانون الدويل لدرجة أن تصبح بعض القواعد  فإن بعض املعاهدات الدولية قد تساهم يف نرش وتطبيق 

فيه عرفية مع الزمن، وهذا ممكن إن تم تطبيقها من قبل معظم الدول واعتبارها ملزمة بغض النظر عن 
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املعاهدة نفسها. هذا يعني بأن بعض نصوص اتفاقيات جنيف تعكس القانون الدويل العريف أو ساهمت يف 

خلق قانون عريف جديد (مثًال، مبا يخص معاملة املدنيني أثناء الحرب) وهي ملزمة إلرسائيل ويجب أن تطبقها 

املحاكم اإلرسائيلية مبارشة دون الحاجة إىل ترجمتها إىل قانون داخيل.

هل إرسائيل ُملزمة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين؟ وكيف؟ • 

ليس العرتاف إرسائيل أو عدمه تأثري عىل الوضع القانوين للفلسطينيني وأراضيهم (موقف القانون الدويل 

واضح: األرايض التي تم احتاللها العام ١٩٦٧، ومنها القدس الرشقية هي أراض محتلة)، ولكنه يؤثر عىل مدى 

إمكانية أو سهولة تطبيق القانون الدويل اإلنساين (سواء العرفية أو املتفق عليها) عىل األرايض الفلسطينية؛ 

ومن هنا فإن اعرتاف الدولة بكونها سلطة احتالل يكون عادة مبثابة «إظهار حسن النية» لتطبيق املعاهدات 

الدولية عىل السكان واألرايض التي وقعت تحت سلطتها.

  إن اعرتاف الدولة املحتلة إذن يصبح رضورياً لتطبيق القانون الدويل امللزم يف نظاٍم عاملي يخلو من سلطة 

مركزية تطبقه بالقوة إن لزم؛ وإن ُوجدت بعض الوسائل لفعل ذلك (مثًال عن طريق مجلس األمن) إال أن 

تلك ترتكز عىل املصالح املشرتكة والعالقات بني الدول وليس عىل القانون الدويل، مسببة ازدواجية يف املعايري 

ويف التعامل مع املخالفات الواضحة للقانون الدويل اإلنساين؛ وهذا يربر قيام الجمعية العامة بإدانة إرسائيل 

أكرث من مرة بينام يتم إيقاف أي مرشوع قرار «غري مناسب» يف مجلس األمن بواسطة الفيتو األمرييك.٤ 

تطوير  أساس  وهو  اإلنساين،  الدويل  القانون  بتطور  ترتبط  معارصة،  ظاهرة  هنالك  نفسه  الوقت  يف 

ستصدره  الذي  االستشاري  الرأي  أن  ومبا  الدوليني؛  املجرمني  ملعاقبة  الدولية  الجنائية  املحكمة  فكرة 

املحكمة  أمام  قضائياً  إرسائيل  مالحقة  ميكن  فهل  قانونياً،  إلرسائيل  ملزماً  ليس  الدولية  العدل  محكمة 

دخول  بعد  تحصل  التي  بالجرائم  محصورة  املحكمة  سلطة  روما،  اتفاقية  بحسب  الدولية؟  الجنائية 

وقعت  قد  الجرائم  تكون  أن  (أي  املعاهدة  تلك  يف  األعضاء  وبالدول   (٢٠٠٢/٧/١) التنفيذ  حيز  املحكمة 

أن  ومبا  العضو)؛  الدولة  تلك  مواطنة  مالحقته  تتم  الذي  الشخص  يحمل  أن  أو  الدولة  تلك  أرض  يف 

هي  االتفاقية  تلك  تبنت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  مهمة:  (مالحظة  املعاهدة  تلك  تتنَب  مل  إرسائيل 

هنالك لكن  الدولية.  الجنائية  املحكمة  أمام  قضائياً  املستقبل  يف  مالحقتها  املمكن  غري  من  فإنه  األردن)، 
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مخرجا واحدا وهو أن يقوم مجلس األمن بتحويل قضية معينة إىل املحكمة الجنائية الدولية حتى ضد دولة 

غري عضو يف معاهدة روما؛ ويصطدم هذا الحل بنظام عمل مجلس األمن الدويل الحايل والذي يتطلب عدم 

رفض الدول الدامئة األعضاء! هذا سيقود بالرضورة إىل ما بدأنا فيه حديثنا هنا، وهو ازدواجية املعايري وذلك 

لتغلب مصالح الدول عىل حرصها عىل تطبيق القانون الدويل.٥ 

إن صالحية الدولة املحتلة إلقامة محاكم عسكرية يف منطقة محتلة ومحاكمة مواطنيها ُمّثبت يف البند  

٦٦ من وثيقة جنيف الرابعة. ترسي هذه الصالحية عىل املخالفات املرتبطة باألمن والنظام العام. ففي بنود 

إضافية من وثيقة جنيف الرابعة، ويف وثائق أخرى من التي تشكل جزءا من أحكام القتال املسلح، أحكام 

االحتالل وقوانني حقوق اإلنسان الدولية، تقررت املعايري األدىن لتأمني إجراءات عادلة يف تلك املحاكم. 

صالحية  العسكرية  للمحاكم  املحتلة  املناطق  يف  اإلرسائييل  الجيش  سنها  التي  األمن  قوانني  منحت 

extraterritorial («خارج املنطقة» أي حدود ١٩٦٧)، التي تسمح له مبحاكمة كل إنسان ـ من سكان هذه 

املناطق أو غريها ـ وبكل مخالفة كانت ـ إذا ُنفذت يف املناطق املحتلة أو خارجها. وأما القضاة فهم من 

ضباط الجيش النظامي أو االحتياط، واملدعون هم ضباط النيابة العسكرية (بعضهم مل يؤهلوا بعد ليكونوا 

محامني)؛ محامو الدفاع هم محامون إرسائيليون أو فلسطينيون ال يتعدى عددهم بعض عرشات، عىل الرغم 
من صالحية هذه املحاكم الكاملة مبقاضاتهم.٦

لقد متَّت محاكمة عرشات آالف من الفلسطينيني يف املحاكم العسكرية منذ تأسيسها العام ١٩٦٧. لكن 

وبالرغم من عدم وجود املعطيات الدقيقة بالنسبة لعدد اُملحاَكمني إال أنه من املعروف أنه ومنذ العام ١٩٩٠ 

ولغاية نهاية ٢٠٠٦ حوكم يف هذه املحاكم أكرث من ١٥٠٠٠٠ فلسطيني. اليوم غالبية املعتقلني يف السجون 

اإلرسائيلية حوكموا يف هذه املحاكم وليس يف املحاكم اإلرسائيلية االعتيادية. لكن وبالرغم من الحجم الكبري 

لعمل هذه املحاكم يف األرايض املحتلة إال أنه مل يتم نقدها جامهرييا.

القانون  وتطبيق  «فرض  كالتايل:  أهدافها  والقطاع  الغربية  الضفة  يف  العسكرية  املحاكم  وحدة  ُتعرّف 

والنظام بواسطة محاكمة املتهمني بالقيام مبخالفات أمنية أو مخالفات جنائية أخرى متت يف تلك املناطق، أو 

أنها كانت تهدف للمس بها، وذلك من خالل تأمني إجراءات عادلة وحقة».
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الصالحية القانونية إلقامة محاكم عسكرية يف منطقة محتلة• 

الدويل  القانون  إن  فارغ.  قانوين  فضاء  يف  َيحُدث  ال  الغربية  للضفة  املتواصل  اإلرسائييل  االحتالل  إن 

من  الكثري  يفرض  والذي  غريب  جيش  يد  عىل  معينة  ألرض  العسكري  االحتالل  من  حالة  بوجود  يعرتف 

 Belligerent) «التعليامت والقواعد املنظمة مبواثيق ومعاهدات دولية ُتسمى بـ «قوانني االحتالل العسكري
٧.(Occupation

تنظم هذه القوانني، قانونياً، واجبات وصالحيات وقيود قوة الجيش املحتل يف املنطقة التي احتلها خالل 

العملية القتالية، كام ومتنحه صالحيات للقيام بأعامل مختلفة. «قوانني االحتالل العسكري» قامئة عىل التوتر 

املستمر بني املتطلبات األمنية للدولة التي يقاتل الجيش من أجلها وبني متطلبات الحفاظ عىل أمن وحياة 

مواطني املناطق املحتلة.

من املفرتض أن قوانني االحتالل تفرض عىل الجيش املحتل احرتام حقوق الناس املحتلني والنظم االجتامعية 

والقضائية القامئة. لكن هذه الواجبات ال تشمل بالرضورة إقامة محاكم عسكرية ملحاكمة املواطنني القابعني 

تحت االحتالل.

عموماً، يكون من حق املواطنني بأن ُيحاكموا باملحاكم القامئة يف بالدهم وعىل يد حكام من أبناء شعبهم. 

لكن محاكمة هؤالء املواطنني أمام ضباط جيش العدو ال تشكل بذاتها خرقا للقانون الدويل، بل عىل العكس 
فهذه الصالحية مدعومة وُمّثبتة يف القانون الدويل املختص باالحتالل.٨

ال تفرض وثيقة «الهاي» تعليامت خاصة تتعلق بصالحية الجيش املحتل مبحاكمة مواطنني يقبعون تحت 

االحتالل. لكن مع ذلك فإن قانون ٤٣ من الئحة القوانني امللحقة بالوثيقة، القانون املعروف بـ «الدستور 

يف  والقانوين  العام  النظام  وتأمني  عىل  املحافظة  املحتلة  للقوة  ُيخّول  الذي  هو  االحتالل»  لسلطة  املصغر 

املنطقة املحتلة، كام وُيسمح للجيش باستعامل جميع الوسائل املتاحة له لتأمني النظام واألمن مع مراعاة 

القوانني املتبعة يف الدولة اُملحتلة إال إذا تعذر عليه ذلك.

هنالك جزء كبري من قوانني االحتالل (وثيقة الهاي ووثيقة جنيف ومالحقهام) التي تنص عىل الوسائل 

الذي ُيتاح للجيش اإلرسائييل استعاملها. تعليامت بند ٦٤ من وثيقة جنيف الرابعة ُتخول الدولة املحتلة تغيري 

القوانني املحلية و«تصحيح» البنود يف القانون املحيل والتي تخل يف أمن الدولة املحتلة أو لتصحيح القوانني 

التي تتناقض مع القانون اإلنساين الدويل ـ وبرشط أن يكون تصحيح القانون قد تم لحامية مصالح السكان 

يف املنطقة املحتلة.٩  
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مينح البند ٦٦ من وثيقة جنيف الرابعة لضابط الجيش الصالحية إلرسال متهمني للمحاكمة يف املحاكم 

العسكرية (وذلك تتمة لبند ٦٤ وتكملة له)، رشط أن تستويف هذه املحاكم الرشوط األساسية اُملعرّفة وأن 

تكون يف املنطقة املحتلة. هنا أيضا نرى استثناء للقاعدة العامة التي تفرض الحفاظ عىل األنظمة القانونية 

والقضائية التي كانت موجودة قبل االحتالل. 

قد  املحاكم  أن هذه  من  وبالرغم  بأنه  يوضح  عليه  واملتفق  لوثيقة جنيف  األحمر  الصليب  تفسري  إن 

أقيمت ملحاكمة رجال الجيش املحتل واملتهمني بالقيام مبخالفات، ولكن ميكن أيضا لهذه املحاكم محاكمة 
«أشخاص آخرين» من بينهم سكان املنطقة املحتلة الذين قاموا مبخالفات.١٠

عدم  تقرر  فمثًال  املحاكم.  هذه  قانونية  وتفرض  ُتنظم  التي  الواضحة  الرشوط  بعض   ٦٦ البند  وضع  

كون هذه املحاكم سياسية، األمر الذي من شأنه حظر استعامل هذه املحاكم وسيلة للمطاردة العنرصية 
والسياسية، (سيتم طرح بعض من هذه الرشوط يف الجزء الثالث لهذا الفصل).١١

بحسب  املحتلة  املنطقة  يف  العسكري  للضابط  املعطاة  الصالحيات  جميع  أساس  وعىل  لذلك  استناداً 

«قوانني االحتالل القتايل» أصدر ضباط الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء الحرب العام ١٩٦٧، عدة قوانني تنقل 

صالحيات سيادية إىل أيديهم مع مراعاة استمرار جهاز القضاء القائم (األردين يف الضفة والعسكري املرصي يف 

غزة). إضافة إىل ذلك، أقام الضباط العسكريون يف غزة والضفة الغربية محاكم عسكرية متكنهم من محاكمة 

كل شخص موجود يف املنطقة املحتلة والذي يقوم مبخالفات لترشيعات األمن (الترشيع العسكري).

تاريخ املحاكم العسكرية يف الضفة   • 

إقامة املحاكم

أسس الجيش اإلرسائييل املحاكم العسكرية مبارشًة بعد قيام إرسائيل، وفقاً ألنظمة الطوارئ الربيطانية 

منذ العام ١٩٤٥، التي شكلت القاعدة القانونية إلقامة املحاكم العسكرية، ومبوجبها متت محاكمة مواطنني 

إرسائيليني اتهموا باإلخالل بـ «قوانني الحامية والدفاع يف حالة الطوارئ». كل املتهمني هم فلسطينيون سكان 
دولة إرسائيل والذين قبعوا لغاية سنة ١٩٦٦ تحت وطأة الحكم العسكري وأدينوا مبخالفات متعلقة به.١٢

وكانــت إرسائيــل يف ســنة ١٩٦٧ متلــك الخــربة والتجربــة الكافيــة لتفعيــل املحاكــم العســكرية 
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ملحاكمة املواطنني، فمنذ العام ١٩٤٨ نشطت محاكم كهذه ملحاكمة فلسطينيني داخل إرسائيل، ويف العام 

 ١٩٦٣ العام  يف  أنه  ذلك،  إىل  أضف  غزة.  لقطاع  القصري  االحتالل  أثناء  لها  مشابهة  محاكم  أقيمت   ١٩٥٦

وضعت النيابة العسكرية خطة عمل لتفعيلها يف حال تم فرض الحكم العسكري يف املناطق الفلسطينية. 

حيث شملت الخطة والتحضريات صياغة عدة أوامر عسكرية، وُشكلت هيئات عسكرية لكافة املناطق التي 

سيتم احتاللها تضم مستشارا قضائيا لضابط املنطقة، قاضيني عسكريني، مدعيني عسكريني وطاقام إداريا.  

املحاكم  يف  العسكرية  النيابة  يف  للعمل  االحتياط  جنود  من  كادر  لتأهيل  خاصة  دورات  أقيمت  وكذلك، 
العسكرية.١٣

ويف اليوم األول لالحتالل فرض الحكم العسكري يف الضفة الغربية، حيث وزعت ثالثة بيانات رسمية تشمل 

عدًدا من القوانني:١٤ بيان رقم ١: أعلن عن تسليم السلطة وصالحيات الحفاظ عىل األمن والنظام إىل قائد 

القوات العسكرية يف الضفة الغربية. بيان رقم ٢: تضمن البيان وعوًدا من قبل الجيش اإلرسائييل باستمرار 

الصالحيات  جميع  الجيش  قائد  تسلم  عن  وأعلن  اإلرسائييل،  االحتالل  قبل  املنطقة  يف  ساد  الذي  القضاء 

قائد  يد  إىل  السابقة  السلطة  ممتلكات  ونقلت  اإلداري،  والجهاز  والتعيينات  والترشيع  بالسلطة  املتعلقة 

الجيش يف الضفة.١٥ بيان رقم ٣: يتضمن األوامر املتعلقة بتعليامت أمنية مرفقة به. وشمل البيان مرسوم 

قانون بصدد عمل املحاكم العسكرية وحدد املخالفات والعقوبات امللقاة عىل املخالفني.١٦ 

إضافة إىل البيانات الثالثة،  تم إصدار عدد من األوامر العسكرية، منها: أمر عسكري رقم ٣ بخصوص 

تأسيس خمس محاكم عسكرية يف أقضية القدس، الخليل، جنني و»نابلس غرب»، «نابلس رشق» وقضاء رام 
الله وأريحا.١٧

ويف العام ١٩٧٠ صدر أمر عسكري رقم ٣٧٨ بديًال لألوامر السابقة، ينص عىل تعليامت أمنية يف الضفة 

الغربية، والذي ُيعترب منذ ذلك الحني أساسا لقيام املحاكم العسكرية، يشمل: االعتقال واالحتجاز، تعريف 

املخالفات والعقوبات املتعلقة بها وتعليامت مختلفة يف املحاكم العسكرية.

التطورات األساسية   

اختــار الجيــش اإلرسائيــيل حتــى نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض، عــدم إقامــة محاكــم 
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اســتئناف عــىل الرغــم مــن الجهــود التــي ُبذلــت مــن قبــل منظــامت فلســطينية وإرسائيليــة يف منتصــف 

الســبعينيات.١٨ ولكــن عــىل أثــر توصيــة محكمــة العــدل العليــا يف إرسائيــل صــدر أمــر عســكري بإقامــة 

محكمــة اســتئناف عســكرية يف املناطــق املحتلــة بــارشت عملهــا يف نيســان العــام ١٩٨٩ .١٩ اعتــربت هــذه 

الخطــوة حيويــة ألن محكمــة االســتئناف العســكرية منحــت املتهمــني واملوقوفــني بعــض الحقــوق اإلضافيــة 

عــن امتثالهــم أمــام املحاكــم العســكرية. مثــل تحديــد ضوابــط قضائيــة بخصــوص املــدة لتجديــد االعتقــال 

رغــم ســامح القانــون/ الترشيــع العســكري بإطالــة مواعيــد االعتقــال. كذلــك حــددت االمكانيــة لالســتئناف 

إلزالــة الرسيــة يف املحكمــة العســكرية لالســتئناف وليــس يف املحكمــة العليــا.

ُوضعت املحاكم العسكرية حتى نهاية العام ١٩٩٠ تحت صالحية قائد الجيش يف املنطقة التي خولته 

قبول أو رفض قرارات املحكمة العسكرية، إال انه أبطلت صالحيات قائد الجيش وُضّمت املحاكم العسكرية 

العسكرية عن  املحاكم  أمر عسكري بخصوص فصل  تم صدور  نيسان ٢٠٠٤  العسكرية.٢٠ ويف  النيابة  إىل 

النيابة العسكرية وإخضاعها للمحاكم العسكرية التي يحاكم بها جنود الجيش اإلرسائييل.٢١ 

توزيع املحاكم

مبوجب بيان رقم ٣، توزعت املحاكم العسكرية يف الضفة الغربية يف مناطق عديدة:  نابلس، طوباس، رام 

الله، أريحا، الخليل والقدس الرشقية التي ُضّمت إىل دولة إرسائيل يف ٢٨ حزيران ١٩٦٧. وبعد فرتة معينة 

التي عملت يف  (السامرة)  ـ شومرون  العسكرية  املحكمة  الغربية:  الضفة  بقيت محكمتان عسكريتان يف 

نابلس ورام الله واملحكمة العسكرية ـ يهودا التي ضمت الخليل وبيت لحم.٢٢  

أدى انطالقة االنتفاضة الفلسطينية األوىل العام ١٩٨٧ إىل ارتفاع كبري بحجم عمل املحاكم العسكرية يف 

الضفة الغربية، ما أدى إىل إقامة محاكم إضافية يف الخليل وجنني.٢٣ وأُغلقت هذه املحاكم بعد اتفاقيات 

أوسلو وخروج الجيش اإلرسائييل من هذه املدن (مناطق B,C حسب إتفاقية أوسلو).

بعــد انســحاب الجيــش اإلرسائيــيل مــن قطــاع غــزة وفقــاً لخطــة االنفصــال أحــادي الجانــب 

املحاكــم  واقتــرصت  غــزة.٢٤  قطــاع  يف  أيــرز  معــرب  يف  العســكرية  املحكمــة  ُأغلقــت   ،٢٠٠٥ آب  يف 

بجانــب  شــومرون»،   - العســكرية  األول«املحكمــة  الغربيــة:  الضفــة  يف  فرعــني  عــىل  العســكرية 
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معسكر الجيش الواقع بالقرب من قرية سامل والتي يتم بها محاكمة املتهمني سكان املنطقة الشاملية من 

الضفة الغربية. والثانية، «املحكمة العسكرية - يهودا» بجانب معسكر عوفر، عىل مقربة من رام الله والتي 

يتم بها محاكمة املتهمني سكان املنطقة الجنوبية من الضفة الغربية. أما املحكمة العسكرية لالستئناف فتقع 

يف محيط معسكر عوفر. (هذه املحاكم يف منطقة A حسب اتفاقية أوسلو).

مبنى الجهاز القضايئ العسكري يف األرايض املحتلة• 

املحكمة العسكرية لالستئناف

املحكمة العسكرية لالستئنافات لجان االستئناف
اإلدارية

املحكمة العسكرية لالعتقاالت اإلداريةاملحكمة العسكرية- يهودااملحكمة العسكرية- شومرون

فرع كتسيعوتفرع عوفرفرع أشكلونفرع القدسفرع بيتح تيكفا فرع كيشون

صالحيات املحاكم

قضاة.  ثالثة  عىل  واألخرى  واحد  قاٍض  عىل  تحتوي  واحدة  العسكرية:  املحكمة  لهيئة  تركيبتان  هنالك 

املحكمة التي يرتأسها قاٍض واحد تكون ُمخّولة بفرض عقوبة حكم بالسجن ملدة أقصاها ١٠ سنوات وفرض 

عقوبة حكم عىل متهم ُأدين بدفع غرامة لغاية مبلغ ثالثة ماليني شيكل. إن القرار بتكليف قاض واحد أو 

ثالثة هي من صالحيات املدعي العسكري والذي ُيشري يف الئحة االتهام ما إذا كانت موجهة إىل مجموعة أو 

شخص واحد.

ينــص البنــد الســابع مــن األمــر املتعلــق بتعليــامت األمــن عــىل أن مجــال صالحيــات املحاكــم 

وبــكل  خاصــة  األمــن  بقانــون  عرّفــت  تهمــة  كل  البحــث يف  هــو  املحتلــة  األرايض  يف  العســكرية 

ــون األردين،  ــب القان ــل مبوج ــي تعم ــة الت ــم املدني ــة (أي املحاك ــم املحلي ــاة للمحاك ــات اُملعط الصالحي

والفلســطيني)، الحكــم عــىل متهمــني قامــوا بأعــامل خــارج األرايض املحتلــة والتــي كانــت ســتعترب 
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مخالفــة إذا متــت يف األرايض املحتلــة، وأيضــاً مــن قــام مبخالفــة يف املنطقــة (أ) التابعــة للســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية والتــي متــس األمــن باملنطقــة.٢٥ يجــدر التنويــه إىل أّن تحديــد املواضيــع التــي يتــم تقدميهــا إىل 

املحكمــة العســكرية أوســع مــام تنــص عليــه وثيقــة جنيــف.

القضاة

العسكرية اإلرسائيلية، وضابط ذو  العسكرية رئيس محكمة االستئناف  القضاء يف املحاكم  يرتأس جهاز 

رتبة عسكرية (عميد). 

ينص األمر العسكري بخصوص األمن عىل تعيني قضاة، وهم ضباط يف الجيش اإلرسائييل برتبة (نقيب) وما 

فوق يف الخدمة النظامية أو يف وحدات االحتياط، ذوي تجربة قضائية ال تقل عن خمس سنوات. ويف محاكم 

االستئناف العسكرية ُيعنّي قاض بدرجة (ُمقّدم) له تجربة قضائية ال تقل عن سبع سنوات.

القضاة الثابتون يف هذه املحاكم هم برتبة (رائد) وما فوق، وأّما القضاة املساعدون فهم برتبة (نقيب) 

وما فوق. عليهم جميعا أن يكونوا ذوي تجربة قضائية ملدة خمس سنوات عىل األقل، ويتم تعيينهم لهذا 

تعيني  لجنة  من  بتوصية  العسكرية  املحكمة  فيها  تتواجد  التي  املنطقة  الجيش يف  قائد  قبل  من  املنصب 

القضاة.

اُملّدعون

يتبع عنارص اإلدعاء يف الضفة الغربية  للنيابة العسكرية املسؤولة عن انصياع جنود الجيش اإلرسائييل 

للقانون ومنحهم حق دفاع قضايئ لجنود الجيش وإعطاء استشارة قانونية لعنارص الجيش يف قضايا تتعلق 

بالقضاء الدويل وقوانني الرصاع املسلح. 

من  أو  املحاماة  درسوا  ومعظمهم  النظامية  الصفوف  من  ضباط  هم  العسكرية  املحاكم  يف  املدعون 
الوحدات االحتياطية للنيابة العسكرية، ويتم تعيينهم من قبل قائد املنطقة.٢٦

إن النيابة يف الضفة الغربية مسؤولة عن متثيل قائد املنطقة، فيام يتعلق مبسائل «االعتقاالت اإلدارية».

االعتقاالت اإلدارية

مـــن الكثـــري  يقبـــع  املحتلـــة،  األرايض  يف  املوجـــودة  االعتياديـــة  اإلجـــراءات  إىل  إضافـــة 
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الفلســـطينيني يف الســـجون واملعتقـــالت اإلرسائيليـــة بذريعـــة «االعتقـــال اإلداري». يتـــم تحديـــد مـــدة 

ـــة املـــدة. االعتقـــال اإلداري ال يتـــم بســـبب  ـــد املنطقـــة ومـــن املمكـــن إطال االعتقـــال اإلداري مـــن قبـــل قائ

الشـــك بـــأن املتهـــم قـــد قـــام مبخالفـــة مـــا وإمنـــا مـــن منطلـــق الخـــوف مـــن أن املتهـــم قـــد يقـــوم 

ـــم  ـــي املته ـــام وُيعط ـــة اته ـــه الئح ـــَدم ب ـــادي ُتق ـــايئ ع ـــراء قض ـــد إج ـــك ال يوج ـــا. لذل ـــة م ـــتقبًال مبخالف مس

ـــا  ـــخص م ـــال ش ـــة اعتق ـــل إمكاني ـــا يف إرسائي ـــدل العلي ـــة الع ـــرّت محكم ـــه. وأق ـــن نفس ـــاع ع ـــق بالدف الح

ـــا. ـــد اقرتفه ـــه ق ـــك بأن ـــك ش ـــا أو هنال ـــام به ـــامل ق ـــىل أع ـــاب ع ـــس كعق ـــط ولي ـــة فق ـــة وقائي لغاي

أمر  إصدار  املنطقة صالحية  لقائد  أن  األمن،  تعليامت  بخصوص  العسكري  األمر  األول من  البند  يؤكد 

اعتقال شخٍص ما ملدة أقصاها ستة شهور باتهامه بتهديد األمن.٢٧ ويحق له متديد مدة االعتقال اإلداري مرة 

بعد مرة، ويف كل مرة لفرتة أقصاها ستة شهور.  

الشخص الذي يعتقل إداريا يجب مثوله أمام املحكمة العسكرية لالعتقاالت اإلدارية خالل ٩٦ ساعة من 

ساعة اعتقاله (اإلجراء القضايئ يتم يف جلسة مغلقة)، ومن املمكن البحث مجدداً يف مسألة االعتقال بعد 

مرور ثالثة أشهر من صدور قرار املوافقة عىل االعتقال. يسمح البند ٨٧(د) من األمر العسكري بخصوص 

تعليامت األمن، للقايض العسكري الحصول عىل شهادات دون وجود املتهم أو من ينوب عنه ودون الكشف 

عن الحصول عىل أية شهادة أو إثباتات وذلك بـ «ذرائع أمنية». عمليا،ً يتم التداول باالعتقاالت اإلدارية دون 

معرفة أو إبالغ املتهم باإلثباتات واألدلة املوجهة ضده، وبالتايل ال يستطيع الدفاع عن نفسه. 

الدفاع

مينح البند الثامن من األمر العسكري بخصوص تعليامت األمن، املتهم الحق بالحصول عىل محامي دفاع. 

ووفقاً لألمر العسكري بخصوص النيابة يف املحاكم العسكرية، رقم ٤٠٠ لعام ١٩٧٠، مينح الحق للمتهم بأن 

للدفاع عنه أو بتمثيل ذاته.٢٨ ويف حالة املثول أمام هيئة مكونة من ثالثة قضاة  يوكل هو بنفسه محامياً 

والئحة اتهام تطالب بعقوبة السجن ملدة ١٠ سنوات عىل األقل. املحكمة العسكرية ملزمة بتعيني محام 

للمتهم عند عدم متكنه من توكيل محام خاص له.٢٩ ويف غالبية الحاالت، ال تقوم املحكمة العسكرية بتعيني 

محامي دفاع للمتهمني.٣٠ وعموما، يتواجد محام من قبل منظامت فلسطينية مثل «نادي األسري»، «الضمري» 

وغريها عىل استعداد للقيام بهذه املهمة. 
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املحامني  نقابة  فهم محامون مسجلون يف  املتهمني  للمدافعة عن  يرتافع  أن  له  بالنسبة ملن يحق  وأّما 

باملرافعة  قيامهم  من  مينع  ما  يوجد  وال  القانون،  بحسب  مسجلون  فلسطينيون  محامون  أو  اإلرسائيلية 

القانونية.٣١ 

املتهمون

يحق للمحاكم العسكرية مقاضاة كل إنسان ـ فلسطيني، إرسائييل أو أجنبي، يقوم مبخالفة معرّفة يف 

قانون األمن يف األرايض املحتلة أو خارجها عىل أنها تهدد األمن يف املنطقة املحتلة. 

يف الحقيقة، إن معظم املتهمني الذين يحاكمون يف املحاكم العسكرية، إذا مل يكن جميعهم، هم مواطنون 

فلسطينيون.٣٢ غالبية التهم قد تكون ذات صبغة أمنية مبارشة، أو «إخالل بالنظام» (مثل رمي الحجارة)، أو 

مكوث غري مرخص يف إرسائيل، أو جرائم جنائية أخرى يرى بها قائد املنطقة رضورة ملحاكمة املتهم بها عن 

طريق املحاكم العسكرية.

الظروف املادية للمحاكم العسكرية

يحرض املعتقلون واملتهمون من أماكن احتجازهم إىل املحكمة يف صباح يوم املداوالت ويبقون يف غرف 

احتجاز يف املحكمة إىل حني التداول يف قضيتهم. هناك معلومات ضئيلة عن غرف االحتجاز هذه، وبحسب 

املعلومات التي تعطيها منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان، فهي غرف ضيقة جداً وُيحرش فيها عدد كبري 

من األشخاص الذين ميكثون فيها ولو لساعات قليلة، كام وأنها خالية من وسائل التكييف والتدفئة. وأيضا 

فإن الغرف ال يدخلها الهواء سوى من فتحة صغرية يف الباب. ال توجد يف الغرف مراحيض، وُيسمح للمتهم 

بالخروج من الغرفة مرّة واحدة يف النهار. وأما مياه الرشب فتكون من خالل زجاجة يتم متريرها عىل جميع 

املحتجزين. 

الحق يف اإلجراء القانوين العادل يف املحاكم العسكرية

ــىل  ــي ع ــة مبن ــق املحتل ــىل املناط ــيطرتها ع ــل يف س ــبه إرسائي ــري بحس ــذي تس ــايئ ال ــار القض إن اإلط

القانونــان ومــع  اإلنســان. هــذان  الــدويل بخصــوص حقــوق  اإلنســاين والقانــون  الــدويل  القانــون 

أنهــام منفصــالن إال أنهــام يكمــالن الواحــد اآلخــر ويوضحــان بشــكٍل ُمَفّصــل حقــوق املعتقلــني 
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ــد  ــة ض ــا القضائي ــة يف إجراءاته ــة املحتل ــل الدول ــن ِقب ــا م ــب احرتامه ــي يج ــني الت ــبوهني واملتهم املش

املواطنــني. بالنســبة لجميــع الحقــوق املفصلــة ال يوجــد متييــز بــني اإلجــراءات الحاصلــة يف املحاكــم املدنيــة 

ــم العســكرية.  ــة يف املحاك ــك الحاصل أو تل

فرضية الرباءة

الرابع من  البند  إن  عادل.  لقضاء  األساسية  الرشوط  أحد  الرباءة هي  إثبات  إن  العاملي:  القضاء  معايري 

الوثيقة العاملية بشأن الحقوق املدنية والسياسية٣٣ ُيِقر أن:

«كل شخص متهم مبخالفة جنائية يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته قانونياً».

فرضية الرباءة يف املحاكم العسكرية:

من  الغربية  الضفة  يف  العسكرية  للمحاكم  اُملسبق  املوقف  حول  متاماً  الصورة  هنا  املعطيات  توضح 

املتهمني، فرنى أنه من بني ٨٨٥٤ ملفا تم الحكم فيها يف املحاكم العسكرية العام ٢٠٠٦، ٢٦ ملفا فقط، أي 

ما يقارب ٠,٢٩٪ من الحاالت انتهت بتربئة شاملة للمتهم من التهم املنسوبة إليه، وأما يف ٨٨٢٨ ملفا فتمت 

إدانة املتهمني ولو بِقسم من التهم املوجهة لهم.

واملعيار الثاين ملدى تطبيق حق تربئة املتهم يتعلق مبدى استعداد املحكمة لإلفراج عن املشتبهني ـ قبل 

توجيه لوائح اتهام ضدهم ـ ومتهمني ـ قبل إدانتهم. فمن بني ١١٨ ملفا تم تداولها أو بحثت باعتقال من 

أجل التحقيق تم اإلفراج عن ُمعتَقل واحد فقط. لقد متت مشاهدة ومراقبة مدة املداولة املتعلقة باعتقاالت 

املواد  الدفاع، ترجمة  اُملّدعي ومحامي  أقوال  التي قدمها اإلدعاء،  للمستندات  القايض  والتي تشمل قراءة 

للعربية؛ ووجد أن معدل مدة املداولة كانت ٣ دقائق و٤ ثواين. وأما يف القضايا التي تبحث االعتقال حتى 
نهاية التحقيق فكانت املدة أقرص فاستمر البحث فيها مبعدل دقيقة و٥٤ ثانية.٣٤

عالنية إجراءات املحاكم

املعايري حسب القضاء الدويل

إن مبدأ عالنية التداول هو أحد األسس املهمة ملجرى قضايئ عادل. فدون اإلعالن عام يجري لن تكون 

هناك مراجعات وانتقادات من الجمهور ومن املمكن تشويه األحكام. أحياناً يكون منع العالنية مقصودا، 

مثًال أثناء مقاضاة األطفال أو البحث يف قضايا أمنية وغريها.
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إن مبدأ عالنية البحث يظهر بشكل محدود يف وثيقة جنيف الرابعة. إن تعليامت الوثيقة ال تنص عىل 

سهولة اطالع الجامهري الواسعة عىل اإلجراءات القضائية املقدمة ضد املتهمني يف املحاكم العسكرية. ومع 

ذلك تنص الوثيقة عىل رضورة قيام الدولة املحتلة مبشاركة الجهة املدافعة (مندوبني من جمعيات حقوق 

اإلنسان) بتفاصيل حول املتهم وتفاصيل حول التهمة املنسوبة إليه، ومكان احتجازه وموعد البحث والنظر 

األول يف قضيته، وكل هذا خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أسابيع قبل البدء مبحاكمة املتهم.٣٥ هنالك حاالت 

نادرة وخاصة ُيسمُح بها بعدم اإلعالم وحظر العالنية ولكّنها حاالٌت شاذة، وأما القاعدة السائدة فتوجُب 

العالنية. وتوضح بهذا الخصوص جمعية الدفاع عن حقوق املواطنني التابعة لألمم املتحدة بأنه يف الحاالت 

التي متنع بها العالنية باملداولة يجب اإلعالم عن قرارات الحكم، إال يف حاالت محددة وُمعرّفة وواضحة. 

قوانني األمن املتعلقة بعالنية املداوالت

التعليامت املتعلقة بعالنية املداولة والبحث موجودة يف البند الحادي عرش من األمر املتعلق بتعليامت 

األمن. 

ُيحدد القسم األول من البند:

«عىل املحكمة العسكرية فتح أبوابها أثناء القيام باملداوالت. ولكن ُيسمح للمحكمة العسكرية أن تأمر 

بإغالق األبواب يف قسم من املداوالت أو يف جميعها إذا رأت ذلك رضورياً من ناحية أمنية للجيش أو ألمن 

الجامهري، للحفاظ عىل األعراف أو عىل سالمة قارص». 

القسم الثاين من البند يشري إىل أنه «مُيكن للمحكمة السامح لشخص ما أو «لنوعية معينة من الناس» 

بالحضور أثناء البحث وحتى إذا كان مغلقاً». كام ومتنع أقسام أخرى من البند أمورا أخرى كالتصوير يف قاعة 

املحكمة أو التسجيل بآلة تسجيل أو الكشف عن معلومات لقضايا ُبحثت ّرساً الخ..

إن وحدة املحاكم العسكرية ال تسمح ألكرث من شخصني من أقرباء املوقوفني بالدخول إىل قاعة املحكمة 

ولحضور املداولة. ومن غري املعروف ما إذا كان هذا الحظر مدعوما بتعليامت مكتوبة. وأحياناً ُيسمح بدخول 

طفل كشخص ثالث ولكن من غري الواضح من هي الجهة املسؤولة عن السامح بذلك.
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أشخاص  هنالك  يكون  ال  غالباً  ولكن  اإلنسان،  لحقوق  جمعيات  أو  لجان  ممثيل  بدخول  أيضا  ُيسمح 

آخرون، وذلك بدعوى عدم وجود الكادر الكايف لتأمني النظام واألمن يف قاعات املحاكم. 

وكذلك ال تنرش جميع األحكام الصادرة يف املحاكم العسكرية بالرغم من أن املعايري الدولية ُتلزم بنرش 

األحكام الصادرة. 

يجدر التنويه هنا إىل أنه وحتى يف الحاالت التي ُيسَمُح فيها لألهل باالشرتاك يف املداوالت فإنه يتعذر 

عليهم الوصول بسبب حظر التجول الذي تفرضه القوات اإلرسائيلية يف املنطقة، وصعوبة التنقل بحرية يف 

األرايض الفلسطينية، وكرثة انتشار الحواجز والعوائق.

الحق يف معرفة التهمة

املعايري حسب القضاء الدويل

الواجب بإعالم وتبليغ املتهم، بأرسع وقت وباللغة املفهومة لديه، بتفاصيل التهم املوجهة إليه يظهر يف 

البند ٧١ من وثيقة جنيف الرابعة.

فمن حق املتهم الحصول عىل إشعار مكتوب يحتوي عىل معلومات حول أسباب اعتقاله يف وقت مبكر، 

حتى يتسنى له التأهب للدفاع عن نفسه. كذلك يجب أن يكون اإلشعار مكتوباً بلغة يفهمها املتهم، وأن 
يشمل تفاصيل وافية حول التهم املوجه ضده.٣٦

قوانني األمن املتعلقة بإعالم املتهم  بتهمته 

ينص البند ٢١ (أ) من األمر املتعلق بتعليامت األمن بخصوص الئحة االتهام وجواب املتهم للتهمة املوجهة 

له عىل:

قبل امتثال املتهم أمام املحكمة العسكرية عىل املدعي العسكري تسجيل نوعية التهمة وتفاصيلها بالئحة 

االتهام املقدمة للمحكمة، وُتقّدم نسخة من الئحة االتهام هذه للمتهم قبل جلسة محاكمته.

نرى هنا بأن النص كام هو ال يتالءم مع املعايري الدولية، إذ أن األمر املتعلق بفورية تسليم الئحة االتهام، 

واآلخر حول رضورة كتابتها باللغة التي يفهمها املتهم مل تظهرا يف هذا البند.

ــب  ــة فتكت ــبة لّلغ ــا بالنس ــه، وأم ــم ذات ــوم الحك ــم ي ــام للمته ــة االته ــليم الئح ــم تس ــع، يت يف الواق

باللغــة العربيــة فقــط. وأمــا املتهمــون فغالبيتهــم ال يتقنــون قــراءة اللغــة العربيــة وباألخــص لغــة 
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القانــون، فيحتاجــون إىل محامــي دفــاع لُيعلمهــم بتهمهــم وأحيانــا وباألخــص عندمــا يكــون محامــي الدفاع 

ــه. وأمــا إذا أراد األخــري  ــة فــرتاه يتوجــه آلخريــن ملســاعدة موكل بــدوره فلســطينياً ال ُيجيــد اللغــة العربي

دراســة الئحــة االتهــام وتأجيــل املداولــة يف القضيــة فغالبــاً مــا يكــون الــرد عــىل طلبــه ســلبا. وهكــذا نجــده 

يــرد عــىل اإلدعــاء دون أن يعــرف حيثيــات التحقيــق يف قضيــة موكلــه.

حق املتهم التمثيل عىل يد محامي الدفاع والحق يف تحضري دفاع مالئم

ينص البند ٧٢ من وثيقة جنيف الرابعة عىل حق املتهم بالحصول عىل محامي دفاع مؤهل لُيمثله أمام 

املحكمة العسكرية، بحيث يكون املتهم موافقاً عليه. إذاً، عىل السلطات القضائية أن ُتتيح ملحامي املتهم 

حرية الترصف الكاملة، وأن متنحه بعض التسهيالت التي تساعده عىل تحضري دفاع عادل. ويجب السامح 

للمحامي بدراسة األدلة املذكورة يف امللف، وأن يزور املتهم وأن يقابله دون شهود وحتى اللقاء مع شهود.٣٧ 

إًذا، من الرضوري متكني املحامي من اإلطالع عىل امللفات كاملة، بكل ما يتعلق بالشهود، قوانني، قرارات، 

وباقي األمور التي ستقرر مصري موكله. واألهم من هذا كله عليه أن يكون قادراً عىل اللقاء مبوكله بظروف 

مناسبة ولفرتات كافية مع الحفاظ عىل رسية ما يتداوله االثنان. 

وأما بالنسبة ملا ينص عليه األمر املتعلق بتعليامت األمن، فيوضح حق املتهم بالحصول عىل محامي دفاع، 

ولكنه ال يذكر أبداً الحقوق املعطاة للمحامي ليتسنى له الدفاع عن موكله بأحسن وجه، أي يف الوقت الذي 

ينص فيه القانون العسكري عىل أنه من حق املعتقل الفلسطيني أن يقابل محامياً (للدفاع عنه) يف أرسع 

وقت ممكن، إال أن السلطات اإلرسائيلية ُتجيُز لنفسها حق تأخري مثل هذه املقابلة لفرتة قد تصل إىل ١٥ يوما 

من تاريخ االعتقال، إذا أراد املحقق اإلرسائييل ذلك بحجة «مواصلة التحقيق مع املعتقل». كام ميكن متديد 

فرتة التوقيف فرتة ١٥ يوما أخرى بقرار من ضابط إرسائييل ال تقل رتبته عن ُمقّدم، ولفرتة ٣٠ يوماً أخرى 

بأمر من قاٍض «ألسباب أمنية» أو «لفائدة سري التحقيق»، ثم بعد ذلك يجوز لرئيس هيئة قضائية (قاٍض يف 

محكمة عسكرية) أن ُيصِدَر أمراً بتمديد التوقيف فرتة ٣٠ يوماً إضافية. أي أنه ميكن منع املعتقل الفلسطيني 

من رؤية محاميه فرتة تصل إىل ٩٠ يوما.٣٨ 

ــي  ــه املحام ــر مقابلت ــىل أن يؤخ ــّدم أو أع ــة ُمق ــة برتب ــط رشط ــوز لضاب ــيل فيج ــل اإلرسائي ــا املعتق أم

ــرتة ٤٨  ــة ف ــري املقابل ــوز تأخ ــق». ويج ــة التحقي ــري عملي ــرض بس ــد «ي ــك ق ــاعات إذا رأى أن ذل ــدة س ع

ــؤول  ــوز ملس ــة. ويج ــوع جرمي ــع وق ــراد، أو من ــاة أف ــة، أو حي ــن الدول ــاً بأم ــر متعلق ــاعة إذا كان األم س
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التحقيــق أن يؤخــر مقابلــة املحامــي فــرتة ســبعة أيــام إذا رأى أن ذلــك قــد يــرض بســري التحقيــق أو بأمــن 

الدولــة، ثــم بعــد ذلــك يجــوز لضابــط برتبــة قائــد أو أعــىل أن يؤخــر املقابلــة مثانيــة أيــام إضافيــة. أي أن 

الفــرتة القصــوى ملقابلــة محــام بالنســبة ملعتقــل إرسائيــيل قــد تصــل إىل ١٥ يومــا.٣٩ 

وأما إذا مل يخرت املتهم محاميا للدفاع عنه فهنالك رضورة بتأمني محام له، وباألخص إذا كنا نتحدث عن 

التهم التي تكون ُمّدة الحكم بها ال تقل عن سنتني.

وُيطلب من املحامني الفلسطينيني أنفسهم الوصول إىل املحكمة لتصوير مادة التحقيق، وبذلك يتعذر 

عليهم إرسال أشخاص ذوي تكلفة أقل للقيام بهذه املهمة األولية. كام وأن مادة التحقيق كلها مكتوبة باللغة 

العربية بحيث يتعذر عىل غالبية املحامني قراءتها، كام أرشنا سابًقا. 

ميكن توقيف الفلسطيني املشتبه به واعتقاله فرتة مثانية أيام قبل أن ُيْعرَض أمام القايض، وأحياناً لفرتة 

١٨ يوماً حسب نوع التهمة املوجهة له، ومنها التسبب باملوت عن قصد.

كام جاء يف األمر العسكري رقم ١٣٩١، الصادر بتاريخ ١٩٩٣/٣/٢٤ بالنسبة للضفة الغربية، ورقم ١٩٠٣ 
الصادر بتاريخ ١٩٩٣/٣/٢٥ بالنسبة لقطاع غزة.٤٠

يجوز حبس الفلسطيني املشتبه به دون توجيه تهمة له بأمر من قاض لفرتة أولّية تصل إىل ٣٠ يوماً، ثم 

يجوز متديدها إىل فرتة قصوى لتصل حتى ٦ أشهر مبوافقة املستشار القانوين للمناطق املحتلة، من خالل 

محكمة االستئناف العسكرية. حسب األمر العسكري رقم ٣٧٨، جزء ٧٨ فقرة ٥ وجزء ٧٩ فقرة ٢/٥، وهو 

تعديل ألمر عسكري رقم ١٣٧٨ الصادر بتاريخ ١٩٩٠/١٠/٢٠ يف الضفة الغربية، وألمر عسكري رقم ١٠٨١ 
الصادر بتاريخ ١٩٩٢/١٠/١١ يف قطاع غزة.٤١

بينام ميكن توقيف اإلرسائييل املشتبه به دون محاكمة لفرتة أولّية تصل إىل ١٥ يوماً، ويجوز متديدها ١٥ 

يوماً أخرى كحد أقىص. حسب القانون الجنايئ اإلرسائييل لسنة ١٩٩٦، قسم ١٣ فقرة (أ).

حق االدعاء وتقديم البّينات

وفقاً للمعايري الدولية للمتهم الذي يحاكم يف املحاكم العسكرية الحق أن يطرح األدلة املطلوبة وأن يدعو 

شهودا معينني (أي إحضار إثباتات لتربئتهم) وذلك وفق ما هو وارد يف مقدمة البند ٧٢ من وثيقة جنيف 

الرابعة.
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كذلك ينص األمر املتعلق بتعليامت األمن عىل صالحية املحكمة العسكرية بدعوة الشهود بحسب طلب 

من اإلدعاء أو من الدفاع أو منها ذاتها إذا كانت املحكمة ترى رضورة لذلك.٤٢ كذلك يف البند ٣١ يتضح حق 

املتهم باإلدالء بشهادته، وإذا كان قد رصح بأن هنالك شهودا غري موجودين «يحق» للمحكمة تأجيل املداولة 

إىل حني حضورهم.

يف الحقيقة هنالك فقط القليل جداً من القضايا التي تتم بها إجراءات القضاء كاملة يف املحاكم العسكرية 

األدلة  عىل  استناداً  الحكم  بإصدار  وانتهاًء  الدفاع،  قضية  الدعوة،  قضية  اتهام،  الئحة  تقديم  من  (ابتداًء 

املطروحة والشهادات التي أدىل بها الشهود).

فمن بني ٩١٢٣ ملفا تم الحكم فيها سنة ٢٠٠٦ يف املحاكم العسكرية، متت  مداوالت لفحص األدلة فقط 

يف ١٣٠ ملفا، أي ما يقارب ١٫٤٢٪.٤٣ ٥١٫٥٪ من امللفات انتهت بصفقة مربمة بني االدعاء والدفاع، وأما الباقي 

فقد اعرتف املتهم بذنبه أو أن اإلجراءات القضائية أرجئت بعد تقديم الئحة االتهام. ويف ترصيحات عديدة 

ملحامي الدفاع يف املحاكم العسكرية تحدثوا عن نسبة ٩٥٪ من امللفات التي تنتهي بصفقة مربمة بني االدعاء 

والدفاع. 

ومن بني األسباب الدافعة لعقد صفقة بني االدعاء والدفاع:

أو الرشطة، وهؤالء  (الشاباك)  التحقيق معهم من قبل  يتم  الفلسطينيني  املتهمني  االعرتافات: كثري من 

يستعملون الكثري من وسائل التهديد واإليذاء الجسدي، فرتاهم يعرتفون بالتهم املنسوبة إليهم.

كرثة امللفات: هنالك الكثري من امللفات املوجهة لعدد قليل من القضاة واملدعني ومحامي الدفاع. لذلك 

يشجع قضاة هذه املحاكم عملية التوصل إىل صفقة مربمة بني االدعاء والدفاع.

الخوف من حكم قاس: الكثري من محامي الدفاع يعتقدون أن اإلجراء القضايئ الكامل قد يؤدي إىل حكم 

ُمشّدد، إال إذا تم اللجوء إىل صفقة مربمة بني االدعاء والدفاع.

انتزاع الثقة من املحاكم العسكرية: وهذا يدفع الكثري من املتهمني وذويهم للضغط عىل محامي الدفاع 

للتوصل إىل صفقة، خوفاً من أن الحكم الذي قد يصدره الحكام سيكون أقىس من العقاب الذي قد يتفق 

عليه الطرفان.

ترجمة هذا الجانب عىل أرض الواقع

ـــررت ـــة تق ـــه يف املحكم ـــن نفس ـــاع ع ـــم بالدف ـــة املته ـــد إمكاني ـــدويل ولتأكي ـــاء ال ـــري القض ـــق معاي وف
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ـــد  ـــه مبرتجـــم. مـــن بـــني مـــا ذكـــر يف البن ـــد املتهـــم واملشـــتبه ب ـــة تزوي ـــة املحتل ـــة ُتجـــرب الدول قواعـــد مفصل

٧٢ مـــن وثيقـــة جنيـــف الرابعـــة:

أثناء التحقيق املبكر وأيضاً أثناء سامع اإلدالءات يستعني املتهمون مبرتجمني إال إذا تنازلوا عن مساعدة 

كهذه. 

كذلك بالنسبة لألمر املتعلق بتعليامت األمن، فالبند الثاين عرش يؤكد عىل رضورة تعيني مرتجم من قبل 

املحكمة العسكرية لجميع املتهمني الذين ال يجيدون العربية لرتجمة املداوالت والقرارات املتخذة، إال إذا 

تنازل املتهم عن قسم من الرتجمة أو جميعها.

وأما بالنسبة لألنظمة املوجودة يف املحاكم العسكرية اإلرسائيلية فليست هنالك أنظمة مكتوبة تتعلق 

برتجمة مواد التحقيق، املداوالت وقرارات املحكمة أو حتى ما يتعلق مبهنية وصالحية املرتجمني.

عدد املرتجمني الذين يخدمون يف املحاكم العسكرية اإلرسائيلية «يهودا والسامرة» يصل إىل عرشة، والذين 

يخضعون لضابط املرتجمني يف قسم املحاكم. هنالك مرتجم واحد بكل محكمة من ضباط الجيش النظامي 

ويسمى بـ «املرتجم الكبري».

املرتجمون هم جنود بالخدمة النظامية وغالبيتهم من الجنود الدروز، والذين تعلموا اللغة العربية بإطار 

إرشادا  يتلقوا  أن  دون  باملحاكم  الخدمة  يف  ُيدرَجون  الجنود  والثانوية. هؤالء  االبتدائية  باملدارس  تعلمهم 

مسبقاً للرتجمة. وفقط يف مرحلة متقدمة بعد البدء بعملهم هذا يحصلون عىل تأهيل ضمن دورة عسكرية 

(مدتها ثالثة أسابيع تشمل ترجمة مستندات، ترجمة تلقائية، ترجمة أحكام وقوانني، مصطلحات قضائية 

ومحارضات حول مواضيع مختلفة منها تحقيق (الشاباك) ومخالفات أمنية). ولكن بالرغم من هذا التأهيل 

إال أن الكثري من املحامني الذين يرتافعون يف املحاكم العسكرية ليسوا راضني عن جودة الرتجمة. 

ومن واجب املرتجمني يف املحكمة العليا الحفاظ عىل الهدوء، إدخال املتهمني وإخراجهم. جميع املهام 

امللقاة عليهم قبل املداوالت، أثناءها وبعدها مكتوبة ولكن بدون أي ذكر لجودة ترجمتهم. كذلك يف الكثري 

من الحاالت تجد املرتجم ُيعطي أنصاف ترجمة حيث يختار وبشكل عشوايئ ما يريد ترجمته، فرتاه ال يرتجم 
النقاش بني اإلدعاء واملرافعة أو بني هؤالء وبني القضاة، فيرتجمون عادة ما يجب ذكره يف الربوتوكول.٤٤
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األحكام والعقوبات

تركيبة صدور األحكام يف النظامني القضائيني: العسكري واملدين، املعمول بهام متباينة، فالعقوبات القصوى 

يف القضاء املدين، الذي يحاكم عىل أساسه اإلرسائيليون، تعترب مخففة وأقل قسوة من تلك املوجودة يف القضاء 

العسكري الذي يحاكم عىل أساسه الفلسطينيون. فعىل سبيل املثال، الفلسطيني الذي ُيدان بارتكاب جرمية 

قتل تعاقبه املحكمة العسكرية اإلرسائيلية بالسجن مدى الحياة، بينام اإلرسائييل الذي ُيدان بارتكاب جرمية 

قتل تعاقبه املحكمة املدنية اإلرسائيلية بالسجن مدة ٢٠ سنة. 

االختالف يف األحكام ُيعززه اختالٌف يف تعليامت اإلفراج املبكر عن املحكومني. بالنسبة لإلرسائيليني، فإن 

نظام العقوبات املدين يجيز اإلفراج عن السجني بعد انقضاء ثلثي فرتة محكوميته، حسب قانون العقوبات 

اإلرسائييل لسنة ١٩٧٧، بينام ليس هناك تخفيض يف فرتة العقوبة للفلسطينيني، حسب األوامر العسكرية 
اإلرسائيلية لسنة ١٩٦٩ رقم ٣٢٢ .٤٥

متييز يف تطبيق القانون

باإلضافة إىل حقيقة كون الفلسطينيني واإلرسائيليني ُيحاكمون وفق نظامني قضائيني مختلفني عىل نفس 

الجرمية، هناك متييز يف تطبيق القانون عىل كل فئة منهام. فالقضاة املدنيون الذين يحكمون يف قضايا املتهم 

فيها إرسائيليون، يقبلون مقولة الدفاع عن النفس أو يتأثرون بها، بينام ال يقبل هذا الَجدل من املتهمني 

الفلسطينيني.

كثرياً ما يقبل القضاة املدنيون مساومات من الدفاع عن املتهمني اإلرسائيليني، فيقبلون تخفيف العقوبة 

لدرجة أقل مام نّص عليه القانون، إذا اعرتف املتهم بارتكابه الجرمية، كون القانون املدين اإلرسائييل يذكر 

العقوبة القصوى وال ُيلزم املحكمة بعقوبة معينة، فُيرتك القرار للقايض. حيث ينص قانون العقوبات رقم 

٥٧٣٧ لسنة ١٩٧٧، يف الجزء ٣٥ عىل:

«يجوز ملحكمٍة أدانت شخصاً عىل ارتكابه جرمية أو مخالفة أن تفرض عليه أية عقوبة ال تتجاوز العقوبة 

القصوى التي حددها القانون لتلك الجرمية».

حتى يف جرمية خطرية مثل القتل، والتي َحّدد القانون عقوبة إلزامية لها وهي السجن مدى الحياة، يجوز 
للقايض املدين أن ُيخفف العقوبة يف ثالث حاالت وهي:٤٦

١- إذا كان املشتبه به يعاين من اختالل أو مرض عقيل.

ــن  ــاع ع ــة دف ــول يف حال ــن الحــد املعق ــادة ع ــف زي ــوة أو العن ــتعمل الق ــه اس ٢- إذا كان املشــتبه ب
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النفس أو تحت التهديد أو لرضورة فرضت ذلك.

٣- يف حاالت قتل معينة جاءت بعد أعامل وحشية استمرت فرتة طويلة.

معطيات عددية من تقارير الفعاليات الذي تصدره محاكم االستئناف العسكرية٤٧

العام ٢٠٠٥ ُعقدت ١٢٠٠ جلسة نظر يف قضايا تطلب إطالة اعتقال، وفتح أكرث من ٥٤٠٠ ملف •  يف 

جديد يف املحاكم حيث كان غالبية املتهمني فيها محجوزين إىل انتهاء استكامل اإلجراءات القضائية. 

انتهت محاكامت ٦٨٠٠ محتجز وبحث يف أمر ٢٥٠٠ سجني إداري ويف ملفات استئناف تم البحث يف 

أمر أكرث من ٤٠٠ متهم.

يف العام ٢٠٠٦ ُقدمت لوائح اتهام لـ ٩٨٠٠ متهم وانتهت محاكمة ٩٠٠٠ متهم. وقد تم النظر يف قضايا • 

١٦٤٥١ محتجزا حول إطالة فرتة االعتقال. 

حتى نهاية العام ٢٠٠٦ كانت قضايا ٣١٨٣ متهام عالقة يف املحاكم العسكرية، منها ١٩٨٦ محجوزين • 

إىل نهاية استكامل اإلجراءات القضائية.

يف العام ٢٠٠٥ قدمت ملحكمة االستئناف العسكرية ٢٦٧ استئناًفا من قبل الدفاع العام. انتهى البحث • 

بـ ٣٥١ استئنافا وبحثت املحكمة العسكرية لالستئناف يف ٨٠٦ استئناف لالعتقاالت وطلبات أخرى.

يف العام ٢٠٠٦ أصدرت ٢٩٣٤ «قواننَي إدارية». ُقّدم ٢٢٤٣ استئنافا حول اعتقاالت إدارية.• 
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ملخص

يسمح القضاء الدويل بإقامة محاكم عسكرية يف األرايض املحتلة بالرغم من توقع صعوبة الحفاظ عىل 

إجراءات عادلة وباألخص حينام يحاكم ضباط عسكريون مواطنني ُمحَتلني. كذلك مل يأخذ واضعو نصوص 

السؤال: هل من املمكن  يستمر فيه االحتالل أربعني سنة. لذا ُيسأل  العاملية بعني االعتبار وضعاً  الوثائق 

تأسيس جهاز قضايئ مناسب ومالئم، بنظام حكم غري دميقراطي لفرتة طويلة كهذه؟!

بداية  منذ  تعمل  املحمية،  العسكرية  القواعد  بأسوار  املحاطة  اإلرسائيلية،  العسكرية  املحاكم  قاعات 

االحتالل تحت جنح ظالم دامس. اإلعالميون وباألخص مراسلو الصحف ال يتواجدون يف القاعات وال يقدمون 

تقارير حول ما يحدث هناك كام هي العادة يف املحاكم املدنية اإلرسائيلية. كام وأن األحكام الصادرة بها ال 

تثري نقاشاً أو جدالً جامهريياً إرسائيلياً عاما وال حتى باملجتمع القضايئ أو األكادميي. 

ُيقاىض املتهمون يف املحاكم العسكرية بحسب أوامر عسكرية عىل تهم مختلفة استناداً إىل لوائح اتهام 

مل ُتكَتب بلغتهم. ظروف العمل املفروضة عىل محاميهم تحول االستشارة معهم إىل أمر مستحيل، فيدافع 

املحامي عن موكله باألساس بلقاء عمل مع املدعي.

نجد  يف املحاكم العسكرية، كام هو الحال بكل جهاز يعمل بدون مراقبة خارجية، الكثري من التعسفية. 

ُيسمح ألفراد عائلة املتهم لقاء قريبهم فقط يف املحكمة العسكرية فيستطيعون إرسال مندوبني اثنني فقط 

إىل قاعة املحكمة، وذلك وفقاً ملا قرره شخص ما يف وقت معني؛ ضابط مسؤول داخل املحكمة يقرر وحده 

التواجد وملاذا؟! املرتجمون هم الذين يقررون ماذا يرتجمون؛ ُمدع يحدد  عالنية املداوالت ـ ملن مسموح 

مصري متهم لسنوات طوال من خالل محادثة قصرية يف رساديب املحكمة مع محامي الدفاع؛ قضاة يعينون 

يف هذه املناصب مل تفحص مدى مالءمتهم، إمنا ُينظر فقط يف عدد سنوات خربتهم كمحامني.

تعمل املحاكم العسكرية يف الساحة الخلفية لدولة إرسائيل ـ األرايض املحتلة، وهي ُتعترب العامود الفقري 

لجهاز السلطة واالحتالل اإلرسائييل املستمر للضفة الغربية. حجم عمل هذه املحاكم ُيبني أن بيوتا قليلة 

ونادرة فقط يف الضفة الغربية كانت بعيدة عن أجواء هذه املحاكم. 

         



٤٢٣

الهوامش
١   تسفي عنبار، «النيابة العسكرية واملناطق املحتجزة»، القضاء والجيش، ١٦ (٢٠٠٢) ص، ١٤٩-١٥٣.

٢   املصدر السابق.

3  Eyal Benvenisti,  International Law of Occupation, Princeton University Press, 1993, pp 

107 – 116.

  ٤

٥   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧.

٦   املصدر السابق.

٧   مناحيم هوفنونج، إرسائيل: أمن الدولة مقابل سيطرة القانون ،القدس، ١٩٩١، ص ٢٦٣.

٨  املصدر السابق, ص ٢٦٦.

9  Jean S. Pictet (ed.), Commentary: The fourth Convention Relative to the Protection of Civilian 

Persons in Time of War, (Geneva: ICRC, 1958,  P 335-336.

10  Ibid , p. 340

١١   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧. ص  ٥١-٥٢.

١٢   مناحيم هوفنونج، إرسائيل: أمن الدولة مقابل سيطرة القانون ،القدس، ١٩٩١، ص ٢٧٨. 

١٣   تسفي عنبار، «النيابة العسكرية واملناطق املحتجزة»، القضاء والجيش، ١٦ (٢٠٠٢) ص، ١٤٩-١٥٣.

14  Meir Shamgar, «Legal Concepts and problems of the Israeli Military Government - The 

initial Stage,» in Meir Shamgar (ed.), Military Government in the territories Administered by Israel 

1967-1980: The Legal Aspects,  (Vol. 1) Jerusalem, 1982: Hebrew University of Jerusalem Faculty of 

Law) p. 14, 24-25.

١٥   البيان رقم ٢ بند رقم ٦

١٦   البيان املتعلق بشأن رسيان مفعول األوامر املتعلقة بالتعليامت األمنية (منطقة الضفة الغربية) (رقم ٣) ١٩٦٧.

١٧   أمر بخصوص إقامة محاكم عسكرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم ٣) ١٩٦٧.

١٨    أمنون سرتشنوف، العدل تحت النار، تل ابيب : كتب يديعوت أحرونوت، ١٩٩٤، ص ٥٤.

١٩   سرتشنوف، املصدر السابق ٥٩.

٢٠   نتنائيل بنيشو، «عل همشباط هبلييل بإيزور يهودا، هشومرون وحيبل عزة» (القضاء الجنايئ يف منطقة يهودا، 

السامرة وقطاع  غزة), مشباط وتسفا ،(القضاء والجيش) ،١٨ ، ٢٠٠٥، ص  ٢٩٩.

 



٤٢٤

    « حوار مع رئيس محكمة العدل العليا (السابق) مئري شمغار», مشباط وتسفا ،(القضاء والجيش)، ١٦، ٢٠٠٣, ص ٤٦١.

      «أقوال  اللواء يشاي بار، رئيس وحدة املحاكم العسكرية»، يف بروتوكول جلسة لجنة الجيش واالمن يف نقابة املحامني 

اإلرسائيلية،   

.٢٠٠٣/٣/٢     

٢١   أيال روزين، « الثورة الهادئة التي متر بها املحاكم يف املناطق املحتلة»، عورخ ديس (محام)، ٤٨، ٢٠٠٤/٩ ،ص ٥٨.

22  Shamgar, p. 26.

٢٣    بتسيلم، جهاز القضاء العسكري يف الضفة الغربية، أورشليم (القدس)، ١٩٨٩،  ص ٦.

٢٤   حنان غرينربغ ، هيستوريا: نسغار بيت همشباط هتسفايئ يف إيرز (تاريخ : أغلقت املحكمة العسكرية يف إيرز،) 

. ٢٠٠٥/٨/٣١ ،Ynet يف

٢٥   أمر بخصوص تعليامت أمنية، بند ٧ .

٢٦   أمر بخصوص تعليامت أمنية، بند ٨  .

٢٧   أمر بخصوص تعليامت أمنية، بند ٨٧ (أ).

٢٨   أمر بخصوص الدفاع يف املحاكم العسكرية (يهودا والسامرة)، رقم ٤٠٠ ، ١٩٧٠، بند ٢.

٢٩   نفس املصدر، بند ٤ (أ).

٣٠   رد الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل ملنظمة (يش دين)، ٢٠٠٧/٥/٢٧.

٣١   أمر بخصوص الدفاع، بند ١ .

(غري  وغريهم  اإلرسائيليني  للمواطنني  بالنسبة  معلومات  عىل  بالحصول  دين»  «يش  منظمة  لطلب  استجابة    ٣٢

الفلسطينيني) والذين حوكموا يف املحاكم العسكرية يف السنوات األخرية أجاب الناطق باسم الجيش اإلرسائييل بأنه ال ميلك 

معطيات كهذه. رسالة الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل املوجه ل «يش دين» بتاريخ ١٤ ترشين األول ٢٠٠٧.

International Convention of Civil and Political Rights. وقعت إرسائيل عىل الوثيقة يف ١٩ كانون األول   ٣٣

من العام ١٩٨٦، متت املوافقة عليها يف ١٨ آب  ١٩٩١ ودخلت إىل حيز التنفيذ فقط يف الثالث من كانون الثاين ١٩٩٢. ميكن 

  www.unhchr.ch/menu3/b/a_ccpr.htm باالنرتنت:  التايل  الرابط  عىل  باالنجليزية  الوثيقة  لهذه  الكامل  النص  مراجعة 

. www2.ohchr.org/Arabic/index :وبالعربية عىل الرابط التايل

٣٤   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧. ص ٥٣-٥٧.

٣٥   بند ٧١ من وثيقة جنيف الرابعة. كام وذكر هناك بأنه يحظر البدء باملحاكمة إذا اتضح يف بداية التداول بأنه مل 

يتم إعالم الجهة املدافعة.

٣٦   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق االنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧، ص ٥٧-٥٩.

37  Pictet, p. 356.

٣٨   أمر بخصوص اللوائح األمنية، بند ٧٨.



٤٢٥

٣٩   القانون الجنايئ اإلرسائييل لسنة ١٩٨٢، جزء ٢٩.

٤٠   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧، ص ٦٩-٧٣.

٤١  املصدر السابق.

٤٢   أمر بخصوص التعليامت األمنية،  بند ١٦ (أ).

٤٣   رد الناطق بلسان الجيش  ملنظمة «يش دين»،  ٢٠٠٧/٧/٣٠ .

٤٤  راجع املصدر رقم ٥.

٤٥   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧، ص ٢٢-٢٦.

٤٦   حسب ما جاء يف التعديل رقم ٤٤ جزء ٢ لسنة ١٩٩٥ لقانون العقوبات.

٤٧   ييش دين، منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان، تل أبيب، ٢٠٠٧.





الفصل العارش
الرتبية العسكرية يف إرسائيل
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مدخل

تبلور املضامني التي ينقلها جهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل توجها يرى يف اختيار الحرب خًطا أساسًيا 

معقوالً ومنطقيا. هذه املضامني ُتغذي أفكار تفضيل القوة وتعزيز الروح القومية اليهودية والتقليل من قيمة 

الحياة ألبناء قوميات أخرى كالعرب مثال، ويف الوقت ذاته ُتنّمي وُتغذي الخوف والقلق والذعر من احتامالت 
وقوع كارثة (َمحرقة) أخرى كتلك التي وقعت إبان الحكم النازي يف اوروبا.١

إذن، التالقي بني تفضيل القوة وتعزيز الروح القومية وإثارة الخوف والذعر، يؤدي حتاًم إىل املحافظة 

الدقيقة والشديدة عىل حالة الحرب وتكريس الالمساواة بني رشائح املجتمع املختلفة التي ُتكّون مواطني 

إرسائيل.

جعلت ظاهرة الخوف املستمرة املجتمع اإلرسائييل منذ بداية تكوينه ضمن الييشوف مجتمًعا عسكريا، 

حتى أنه ارتفعت أصوات لوضع حد لظاهرة املجتمع االسبارطي، املبني يف كافة مركباته ومراحله العمرية 

عىل الرتبية العسكرية.

إحدى عالمات وبصامت املجتمع العسكري كانت فتح وزارة الرتبية والتعليم يف إرسائيل أبواب مدارسها 

ومؤسساتها الرتبوية أمام البيس البّزات العسكرية وحملة السالح (الجنود) للدخول إىل املدارس واملؤسسات 

أيدي  إىل  الرتبية  تتحول  فيها. وهكذا  الربامج  تطبيق بعض  املساهمة يف  أو  إدارات بعضها  الرتبوية وتويل 

العسكريني أو تتم بتوجيهاتهم.

يتحول الجيش يف إرسائيل لُيصبح جزءا من مشهد الحياة العامة:٢ الرتبية والثقافة واإلعالم، وتصبح الحرب 

عامًال موحداً لكافة رشائح وتيارات املجتمع. لهذا فإن الرتابط والوحدة التي ُتبنى عن طريق الرتبية الوطنية 

املتشددة ُتزيل من طريقها كافة العوائق أو العقبات األخالقية يف املجتمع. لهذا، فإن هذا الوضع يفرض 

رشعية يف عدم اإلصغاء إىل اآلخر والالمباالة مبا يجري لدى هذا اآلخر.

بالتقلص يف  آخذ  واإلنسانية  األدبية  واملواضيع  املدنيات  تدريس  أن  التعليم  لربامج  متابعة  ويظهر من 

البّزات  الوقت ذاته وترية حضور البيس  املدارس لصالح مواضيع أخرى كالعلوم والتكنولوجيا. وازدادت يف 

العسكرية وحملة السالح الذين أخذوا ميارسون مهنة التدريس والرتبية وتثقيف الطالب، جنود املستقبل. 
بينام تشهد الساحة الرتبوية عملية تحييد وإقصاء للمواطنني املدنيني ملامرسة مهنة التعليم.٣

ــة  ــة يف كاف ــة الرتبي ــم عملي ــف تت ــة؟ كي ــواد تعليمي ــن م ــة م ــدارس اإلرسائيلي ــدرّس يف امل ــاذا ُي إذن، م
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مراحــل التدريــس، ابتــداًء مــن جيــل الطفولــة املبكــرة وحتــى مرحلــة الجامعــة أو التعليــم العــايل؟ وهــل 

يتحــول املجتمــع اإلرسائيــيل إىل مجتمــع عســكري بالكامــل ولنقــل «ُمَعســَكر»؟ وأخــريا، نطــرح الســؤال 

هــل تجــري يف إرسائيــل عمليــة تطبيــق «تربيــة عســكرية»؟ 

حول هذه األسئلة والتساؤالت سيكون محور هذا الفصل من كتابنا. وسنتطرق أيضا، إىل ُأطر اجتامعية 

لها دور يف الرتبية متأثرة بربامج ومناهج الرتبية العسكرية، مبا فيها العائلة اإلرسائيلية، والنوادي والحركات 

الكشفية والفرق الرياضية.

سالح الرتبية يف الجيش اإلرسائييل• 

عبارة عن جهاز تربية خاضع للجيش اإلرسائييل. والهدف األسايس من إقامته يف العام ١٩٥٧ عىل يد هيئة 

األركان العامة توفري ُأسس تربوية للشباب والجنود اإلرسائيليني قبل انخراطهم يف الجيش وخالله كذلك.

يتكون سالح الرتبية من دائرتني:

أ. دائرة أسس الرتبية: وتعنى بتوجيه سياسة الجيش مبا له عالقة مبواضيع تربوية مختلفة.

فيها حركات  الرتبية، مبا  التنفيذية يف سالح  القيادة والوحدات  التنفيذ: وتضم قسم  ب. دائرة وحدات 

الشبيبة التمهيدية للجندية مثل «جدناع» (وحدات الشباب).

وهناك وحدات مستقلة خاضعة لضابط الرتبية والشباب الرئييس يف الجيش، وهي:

مدرسة اإلرشاد الخاصة بالرتبية والشباب.أ. 

الكلية الرتبوية يف جبل جيلو.ب. 

مدرسة تطوير القيادة.ج. 

إذاعة الجيش اإلرسائييل.د. 

جريدة «مبحانيه».ه. 

حصلــت سلســلة مــن التغيــريات والتعديــالت عــىل ســالح الرتبيــة يف الجيــش اإلرسائيــيل عــرب 

الســنني. ويعمــل هــذا الســالح يف عــدة مجــاالت، منهــا: مســاعدة ضبــاط يف الجيــش يف مجــاالت 

الجيــش بعــد  الشــباب لالنخــراط يف صفــوف  العســكرية، وتجهيــز  الوحــدة  الرتبيــة ورعايــة روح 
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ــم  ــرش قي ــح خاصــة يف وحــدات عســكرية، ون ــج ومتكــني رشائ ــة، ودم ــة الثانوي ــام دراســتهم يف املرحل إمت

الجيــش اإلرسائيــيل، وتوضيــح مفهــوم ودور الجيــش يف دولــة يهوديــة ودميقراطيــة، ووضــع خطــط لتنفيــذ 

ــودي،  ــرتاث اليه ــم ال ــة، وتعلي ــش املختلف ــرق الجي ــب وف ــود يف كتائ ــن اليه ــتيعاب املهاجري ــة اس عملي

واملســاهمة يف إمتــام دراســة جنــود غــري حاصلــني عــىل شــهادة البغــروت كاملــة (شــهادة التوجيهــي وفــق 

ــل). ــم يف إرسائي منهــج التعلي

داخل  والشباب  الشبيبة  مع  للعمل  تأهيلية  مسارات  الجيش  يف  الرتبية  سالح  عمل  برنامج  ويتضمن 

املجتمع قبل االنخراط يف الجيش، من خالل املدرسة والنوادي ومؤسسات تعليمية داخلية. وتنترش مراكز 

تربوية  الرتبية ينشط فيها جنود وضباط من خالل تنظيم فعاليات  تابعة لسالح  املركزية  املدن  مبيت يف 

وتعليمية للشباب الذين تتم دعوتهم للمشاركة يف مثل هذه الفعاليات لعدة أيام. وتجدر اإلشارة إىل أن 

قواعد عسكرية تابعة لسالح الرتبية والشباب منترشة يف مواقع مختلفة من إرسائيل، وهذا ما يساعد عىل 

تفعيل الشباب فيها بني فرتة وأخرى.

وتم بناء برنامج تعليمي سابق للخدمة العسكرية ينخرط فيه شباب يهود يف املرحلة الثانوية ويتدربون 

قيادة  الرتبية مع  القتال وغريها. وتنسق وزارة  السالح وتاريخ فنون  استعامل  الجندية وكيفية  عىل أسس 

الجيش عملية تنظيم التعليم السابق للخدمة العسكرية وكيفية تنفيذ املرشوع. كام أن وزارة الرتبية والتعليم 

بالتنسيق مع قيادة الجيش تعرتف بتأجيل خدمة الشاب لفرتة ما ريثام ينجز دراسته سواء أكانت الثانوية 
أم الجامعية ملرحلة نيل اللقب األول.٤

والكتب  الكراسات  من  سلسلة  بنرش  اإلرسائيلية  الرتبية  وزارة  زالت،  وما  قامت،  للتجنيد  واستعدادا 

والفعاليات الصفية واملدرسية تتعلق بالتمهيد والتحضري للخدمة العسكرية. وترى وزارة الرتبية والتعليم يف 

إرسائيل أن هذه مهمة مركزية ضمن مركبات املهام امللقاة عىل عاتقها. 

ونورد هنا عينات من هذه الكتب والفعاليات التي أصدرتها وزارة الرتبية اإلرسائيلية يف السنوات األخرية.

الدفاع اإلرسائيلية (١٩٩٩).  الرتبية ووزارة  أ. كتاب: «متهيدا لخدمة عسكرية جادة»، من إصدار وزارة 

ويحتوي عىل فعاليات متنوعة عىل امتداد املرحلة الثانوية (من الصف العارش وحتى الصف الثاين عرش) 

تحضريا لتجنيد الشباب اإلرسائييل يف صفوف الجيش.

ــات توفــري أدوات للشــباب ملواجهــة الصعــاب التــي تعــرتض طريــق تجندهــم،  وهــدف هــذه الفعالي
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وكيفية التأقلم يف الجيش. وتوفر الفعاليات الواردة يف هذا الكتاب طرقا لكيفية إدراك وفهم أخالقية التجند، 

باملجتمع  الجيش  هذا  وعالقة  اإلرسائييل  الجيش  ومميزات  العسكرية،  والحياة  املدنية  الحياة  بني  والفرق 

اإلرسائييل، ومكانة الفتيات يف الجيش. 

جيش  هو  اإلرسائييل  الجيش  كون  عىل  املرحلة  هذه  خالل  الفعاليات  يف  املشاركون  الطالب  ويتعرف 

الشعب، وكذلك يتعرفون عىل َقَسم الجيش، ويبدؤون بحفظه عن ظهر قلب قبل تجندهم، أي وهم عىل 
مقاعد املدرسة.٥

ب. برنامج تحضري الطالب ألسبوع تجربة يف إطار «الجدناع»:٦ ترشف عىل تنظيمه وزارة الرتبية ووزارة 

الربنامج عددا كبريا من املدارس اإلرسائيلية املشاركة فيه. وهو مخصص لطالب  الدفاع اإلرسائيلية. يشمل 

التحضري  عملية  من  كجزء  الجيش  معسكرات  أحد  إىل  أسبوع  ملدة  ينطلقون  الحادي عرش، حيث  الصف 

للتجند وللخدمة العسكرية. والهدف األسايس من هذا الربنامج هو إفساح املجال أمام الطالب للتعرف عىل 

خربة التجند والجندية. فيبتعدون مدة أسبوع عن الحياة املدنية الرتيبة ويدخلون يف أجواء الحياة العسكرية 

والنظام العسكري. ولهذا األسبوع أنظمة وقوانني تختلف عن تلك املعمول بها يف الحياة  العامة.

ت. فعاليات التحضري للخدمة العسكرية الجادة يف الجيش اإلرسائييل خالل فرتات املواجهة: من إصدار 

وزارة الرتبية والتعليم ودائرة املجتمع والشباب، ٢٠٠٢. وهي عبارة عن سلسلة من الفعاليات والنشاطات 

املدرسية لتجهيز الطالب للجيش يف حاالت الطوارئ. وكيفية تجنيد الشباب وسط ما تتعرض له إرسائيل من 

حرب وقتل وأعامل إرهابية وتخريبية (وفًقا ملا جاء يف الكتاب). التحضري يف هذا الربنامج هو جسدي ونفيس 

يف الوقت ذاته من خالل فعاليات يف املدرسة بواسطة املربني واملستشارين واألخصائيني النفسيني ومعلمي 
الرتبية البدنية وغريهم.٧

والهجرة  واالستيعاب  الرتبية  وزاريت  إعداد  من  خاص  برنامج  اليهود:  املهاجرين  تأهيل  برنامج  ث. 

للمهاجرين من  الربنامج بشكل خاص  الجيش. ويوجه هذا  للتجند يف  اليهود بشأن تحضريهم  للمهاجرين 

دول االتحاد السوفييتي سابقا واثيوبيا. وتتمحور الفعاليات يف كيفية التأقلم والتعرف عىل الجيش وتحسني 
العالقة بني املهاجرين وبني الجيش.٨

ــة  ــة اإلرسائيلي ــدار وزارة الرتبي ــن إص ــاش م ــع للنق ــات ومواضي ــج فعالي ــة: برنام ــدا للجندي ج.  متهي

ودائــرة الخدمــات النفســية. ويشــمل الربنامــج مجموعــة مــن الفعاليــات املتنوعــة متهيــدا لتجنــد 
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الطالب يف صفوف الجيش مع األخذ بعني االعتبار النواحي النفسية، مثل كيفية تقبل عملية التجند والتعامل 

معها، ومفهوم الجيش والخدمة العسكرية وأخالقيات الجيش.٩ 

للجندية (أي مشاركة األهايل خالل دراسة  الطالب  أبنائهم  ح. برامج مشاركة األهايل يف عملية تحضري 

أبنائهم يف املرحلة الثانوية) وذلك من خالل سلسلة من الفعاليات الصفية واملدرسية وذلك أليام محددة 
خالل السنة الدراسية.١٠

كانت هذه مجموعة من الربامج والفعاليات التي تدأب وزارة الرتبية اإلرسائيلية عىل إصدارها وتفعيلها 

ضمن عملية الرتبية العسكرية يف املدارس واملؤسسات التعليمية، كجزء من التحضري للخدمة العسكرية يف 

الجيش اإلرسائييل عىل مختلف وحداته.

حضور العسكرة يف املجتمع اإلرسائييل، خاصة يف الرتبية• 

 يبدو أنه كلام استولت العسكرة عىل الفرد واملجتمع، فإن التوجيهات والتعليامت واالحتياجات العسكرية 

ثقافيا ومؤسساتيا وفكريا  إىل تحوالت جذرية  تؤدي  الواسع  العسكرة مبفهومها  عالية.  أهمية  تصبح ذات 

واقتصاديا. العسكرة يف حال دخولها معرتك الحياة اليومي فإنها تزحف نحو مجرى الحياة اليومي للمجتمع 

عامة.١١ وإن عملية زحف العسكرة عبارة عن سريورة تصل بطيئا أو رسيعا إىل عمق املجتمع. 

العسكرة يف املجتمع اإلرسائييل قامئة يف كافة مجاالت الحياة، مبا فيها الرتبية والتعليم. فمراحل تنشئة  

اليهود يف إرسائيل ملرحلة الحرب  التي تحدث خالل سنوات الطفولة والبلوغ، تهيئ أوالد وبنات  املجتمع 

وبداية االستعداد للجندية. إن مركزية الحرب والجيش تشكل عنرصا أساسيا من حياة املجتمع اإلرسائييل 

وجهاز الرتبية عىل وجه الخصوص. وهذه املركزية عبارة عن بديهية غري قابلة للنقاش أو املساومة، مبعنى 

أنها جزء من اإلجامع العام يف املجتمع اإلرسائييل. وبناء عليه فإن تفضيل الرجال املقاتلني يعترب جزءا مهام 

وطبيعيا ومفهوما ضمنا. وأن توقع حصول حرب يف الزمن املنظور أو البعيد ُيشكل مركبا مركزيا يف مجرى 

الحياة اليهودية يف إرسائيل وأحد مركبات الهوية الجامعية والشخصية. وتسود فكرة أن الحرب ذاتها هي حل 

معقول للمشاكل واألزمات السياسية التي تعرتض حياة إرسائيل.١٢ 

بالخدمــة  والفتيــات  الفتيــان  تفكــري  بلــورة  يف  إرسائيــل  يف  والتعليــم  الرتبيــة  جهــاز  يســاعد 

ــاز يســتثمر  ــا. هــذا الجه ــام به ــن املستحســن القي ــة، وم ــة وعادي ــة طبيعي ــا  مرحل ــىل أنه العســكرية ع
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كثريا يف إضفاء أجواء تُحول دون ظهور تساؤالت أو تشكيك أو توجيه مالحظات حول العالقة بني العسكرة 

وبني الحالة السياسية القامئة. يبلور هذا الجهاز معرفة١٣ وإدراكا بأن خيار الحرب عبارة عن طريق سيايس 

منطقي ومعقول للغاية. لهذا فليس غريبا أن ترى أوالد روضات األطفال يقومون بزيارة معارض عسكرية، 

أو أن يقوم ضباط من الجيش بتقديم محارضات أمام طالب يف املدارس واملؤسسات التعليمية والرتبوية، أو 

دعوة طالب ثانويني إىل مشاهدة تدريبات ومتارين عسكرية كإطالق النريان الحية، أو زيارة مجموعات من 

الشبيبة اإلرسائيلية يف معسكرات للجيش. وهناك إضافة إىل هذه الفعاليات التي تتم داخل نطاق الربنامج 

املدريس، سلسلة من الرسائل والدالالت العسكرية التي يتم نقلها عرب مواضيع تعليمية مختلفة يف املدرسة 

كدروس يف التوراة واألدب العربي الحديث والتاريخ والجغرافيا وغريها. 

ويعتقد سفريسيك وأيضا يزراعيل أن تكوين العسكرة من خالل الرتبية ُيشكل أداة مركزية يف فرض الهيمنة 
اإلرسائيلية، وإحدى عمليات التنفيذ املهمة يف تثبيت عالقات تفوق قومية وإثنية وجندرية.١٤

الروضات  املدرسية من  املراحل  والتعليم بشكل عام، خاصة يف  الرتبية  أن  لالنتباه يف إرسائيل  وامللفت 

واجتامعيا،  نفسيا  املتعبة  املهنة  الرجال عن هذه  عزوف  بسبب  وذلك  النساء،  بيد  الثانوية،  نهاية  وحتى 

ولكون الدخل املادي منها متدنيا للغاية. فاألُمهات هن معلامت. ولذلك فإنه بواسطة الرتبية تساهم النساء 

يف نقل مبنى القوة إىل امليدان. لهذا، فهّن رشيكات بالكامل يف تحضري األوالد اإلرسائيليني للجندية وقبولهم 

النظام املجتمعي العسكري السائد يف الدولة.١٥ 

تربية سياسية.  يف  العامل هي  تربوي آخر يف  نظام  أي  أنها مثل  يلحظ  العسكرية  الرتبية  والناظر نحو 

إرسائيل ال تتوقف الرتبية العسكرية عند هذا التوجه فقط، إمنا بواسطة الرواية القومية الثابتة يف مناهج 

التعليم. ومن أبرز هذه الروايات تلك التي تقدس القوة والبطولة والرجولة وحب القتال. وبواسطة هذه 

الروايات تبنى بديهيات عامة لتربير خوض حروب مستمرة أو متقطعة، ويتم بواسطة الرتبية عرض هذه 

الحروب كجزء من عملية الرصاع عىل البقاء. 

ــل واىل  ــط بإرسائي ــامل املحي ــر إىل الع ــل تنظ ــة يف إرسائي ــى أن الرتبي ــي، مبعن ــو تجزيئ ــري ه ــذا التفك ه

العــامل البعيــد عنهــا مبفاهيــم ومصطلحــات تنســاق ضمــن األســود واألبيــض، أي أنــه مــن مرحلــة 
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الرتبية عىل  تتم عملية  الجندية،  االنخراط يف  يعقبها  والتي  الثانوية  املرحلة  نهاية  املبكرة وحتى  الطفولة 

قاعدة: خري ورش، يوم وليل، بنون وبنات، نحن وهم. هذه التوجهات تندس برسعة يف الذهنية اإلرسائيلية 

وتستقر يف عمق التفكري بفعل الرتاكمية املعلوماتية والسلوكية والزمنية. ويرى العديد من معاريض الرتبية 

العسكرية يف إرسائيل أن استمرار هذا التوجه أو هذا النهج سيؤدي حتام إىل مواصلة إنتاج خطوط فاصلة 

بني مركبات إرسائيل املجتمعية والقومية.١٦ 

الرتبية العسكرية يف جيل الطفولة املبكرة • 

ينظر جهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل إىل جيل الطفولة املبكرة  كبداية جيدة وطبيعية للرتبية العسكرية. 

فمثال يتم نقل مفاهيم عسكرية من خالل تعليم األطفال عن األعياد واملناسبات اليهودية، أو عن طريق 

إىل  والتطرق  اإلرسائييل  الجندي  إىل  هدية  إرسال  خالل  من  أو  للجيش،  تابعة  ملعسكرات  بزيارات  القيام 

أحداث يومية لها عالقة بالجيش والجنود وما يجري يف الحياة العامة يف إرسائيل. مبعنى أن األطفال بالرغم 

من صغر سنهم إال أنهم يتلقون معلومات بواسطة معلامت روضات األطفال حول ما يجري يف إرسائيل. 

تبدأ عملية الرتبية العسكرية مع  الطفل اإلرسائييل يف البيت والروضة واملدرسة، بواسطة اللغة يف األساس، 

السائدة، ومن خالل منتجات فنية متنوعة كاألفالم واملرسحيات واأللعاب  كيفية استعاملها، واملصطلحات 

وكتب األطفال والقصص واألغاين وغريها. واملالحظ أنه توجد مالءمة تامة يف كثري من الحاالت بني ما يقوم به 

البيت من تربية وما تقوم به مؤسسات وأجهزة الرتبية والتعليم مبا يتعلق ومركزية الجيش وأهميته يف حياة 

اإلرسائييل. فعىل سبيل املثال القيام بزيارة إىل معسكر للجيش ممكن من خالل مشاركة الطفل مع زمالئه 

أبناء صفه أو مع أهله وأفراد عائلته. 

منهج الرتبية يف الروضات مبني بحسب تقويم زمني له عالقة باألعياد واملناسبات اليهودية، كام أرشنا 

الفصح،  (املساخر)،  بوريم  (األنوار)،  الحانوكا  عنها وهي:  مواد  تدريس  يتم  التي  األعياد  أن  بحيث  سالفا، 

والرجولة  والبطولة  القوة  إىل  تشري  واضحة  عسكرية  مبفاهيم  للغاية  مرتبطة  كلها  إرسائيل،  استقالل  يوم 

عن  معلومات  نقل  عملية  ومتيل  واملغازي.  املفاهيم  من  وغريها  باملهمة  وااللتصاق  والتضحية  والتفاين 

األعياد إىل األطفال يف الروضات إىل تكريس األساطري والقصص املتميزة ذات العالقة بشخصيات إرسائيلية أو 
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يهودية لعبت دورا تاريخيا ما مستندة إىل القوة والبطولة.١٧ 

وتعاد الرسالة املنقولة إىل األطفال من خالل األعياد مرات كثرية سنة بعد أخرى. يف الحانوكا مثال إشارة 

اليونانيني هم األرشار ونحن (اليهود) األخيار». يف بوريم «الفرس هم األرشار  الرتكيز عىل «أن  واضحة إىل 

والخريون هم نحن»(اليهود)». يف الفصح العربي «املرصيون هم األرشار، ونحن (اليهود) األخيار». يف يوم 

االستقالل «األرشار هم العرب ونحن (اليهود) األخيار». هذه الرسائل التي تحملها األعياد يف كل مرة يتم 

تدريسها لتنغرس وتتعمق يف عمق الوعي اإلرسائييل العام، لكونها منهجا تربويا ـ تعليميا شامال لكل املدارس 

واملؤسسات الرتبوية. وهذه الرسائل تحوي يف داخلها مفاهيم عسكرية مُتّجد الجندية والبطولة.

ميثل عيد الحانوكا (األنوار) حدثا تاريخيا يهوديا، حيث مترد اليهود ضد محاوالت فرض الثقافة أو الحضارة 

الهيلينية، وُيدرس هذا الحدث كعيد وطني. هذا العيد مل يعد يحمل يف طياته توجهات أو أسس دينية، يف 

مركزه إضاءة الشموع كرمز للنور، إمنا تحول إىل عيد تحرر وطني حصل بفعل كفاح املكابيني العسكري ضد 

الرومان. لهذا نلحظ أن هذا العيد تحول إىل أسطورة بطولة يف قيام إرسائيل. الرسالة التي تنقل يف روضات 

األطفال واملدارس االبتدائية والثانوية تتناسب مع اليقظة القومية اليهودية. فاليونانيون الحقوا اليهود بينام 

املكابيون األبطال انترصوا عليهم. وهنا يحصل التضامن بني األطفال واملكابيني الذي كانوا قلة، إال أنهم تغلبوا 

عىل األغلبية.١٨ 

ُيدرّس عيد بوريم (املساخر) يف املدارس اإلرسائيلية مع التشديد عىل املالحقات التي تعرض لها اليهود  

عىل يد هامان وأتباعه الفرس. وال ُتدرس قضايا تتعلق مبكافحة الحكم املطلق أو محاربة مالحقات األقليات، 

ارتداء مالبس تنكرية  بالعسكرة، ودرج املحتفلون منذ عقود طويلة عىل  لهذا، ما ُيدرس يف بوريم ُمشبٌع 

معظمها عسكري يف هذا العيد.

أكرث وضوحا ومبارشة وال تحتاج  العسكرية  الرسالة  نقل  يوم «استقالل إرسائيل» فتصبح عملية  أما يف 

إىل رموز كثرية. وتدرس املواد التي لها عالقة بحدث إقامة إرسائيل باعتباره حرب تحرير. واملغزى الواضح، 

وإن ُغلف أحيانا بكلامت خفية، أن العرب هم األرشار كانوا يخططون إللقاء اليهود يف البحر، وأن سبعة 

عليها  تغلبوا  اليهود  أن  إال  والضعيفة،  العهد  وحديثة  الفتية  إرسائيل  محاربة  أرادت  عربية  لدول  جيوش 

كلها. واعتادت معلامت الروضات قص حكايات عن بطوالت الجنود اإلرسائيليني يف «حرب التحرير» دون 
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اإلشارة إىل النكبة الفلسطينية التي حصلت جّراء هذه الحرب التي أعلنتها الحركة الصهيونية عىل الفلسطينيني 

سكان فلسطني األصليني. ودرجت العادة يف املؤسسات الرتبوية عىل تجهيز هدايا للجنود يف مختلف وحداتهم 

العسكرية لكونهم يحرسون األطفال ويستحقون الثناء.١٩ 

وهناك تركيز يف املؤسسات الرتبوية عىل إحياء أيام ذكرى للجنود أو ألحداث عسكرية وحربية، من أبرزها 

يوم الذكرى لجنود إرسائيل الذين قتلوا يف معارك إرسائيل، ويجري االحتفال به عشية يوم استقالل إرسائيل 

من كل عام. فبدال من االحتفال بإقامة إرسائيل كدولة دميقراطية كام ورد يف وثيقة استقاللها فإن أجهزة 

الرتبية تدعو طالبها إىل املشاركة يف طقوس القوة والبطولة ومتجيد بطوالت الجنود والتامهي معهم. وهذه 

الطقوس تطور مخيالت األطفال والطالب البالغني يف تجهيز أنفسهم للجندية مستقبال.   

لصالح  أو  الجيش  لصالح  باملال  تربع  تنظيم حمالت  املتبعة  املدرسية  العسكرية  الرتبية  ومن خطوات 

مرشوع ما يعود بالفائدة عىل الجنود. فعىل سبيل املثال حمالت التربع  ملرشوع الصناعات العسكرية «اليف» 

الطالب  مشاركة  برضورة  االدعاء  وكان  املراحل،  كافة  يف  املدارس  إىل  وصل  والتسعينيات،  الثامنينيات  يف 

باملجهود العسكري والشعور باالنتامء إىل الـ «نحن». ومظهر آخر من مظاهر الرتبية العسكرية يف املدارس 

مطالبة التالميذ بكتابة رسالة إىل جندي، أو القيام بأدوار عسكرية من خالل برامج مرسحية أو إنشاد أناشيد 

عسكرية يف احتفاالت مدرسية. وتشجع دوائر املناهج والربامج االجتامعية والشبابية يف وزارة الرتبية والتعليم 

يف إرسائيل عىل تطوير العالقة بني األطفال أو أوالد املدارس وبني الجيش منذ الصغر.٢٠ 

من جهة أخرى فإن قصص التوراة التي تقص يوم الجمعة، أي عشية يوم السبت، يف روضات األطفال 

الله  خّصها  والتي  الكاملة  إرسائيل  فأرض  ُمليك».  أو  خاصتي  إرسائيل  «ارض  مع  التاريخية  العالقة  ُتقّوي 

إلبراهيم، كام جاء يف التوراة (سفر التكوين ١٥) هي ارض يعقوب وأوالده، هي األرض التي عاد إليها شعب 

إرسائيل بعد خروجه من مرص. فاألطفال يتعلمون منذ صغرهم أن حدود أرض إرسائيل الكاملة هي حدود 

عىل  تعلق  التي  تلك  أو  الطالب  عىل  توزع  التي  فالخرائط  إرسائيل.  دولة  وهي  خاصتي»  إرسائيل  «ارض 

الجدران تخلو من الخط األخرض. وهكذا عندما يكرب هؤالء األوالد سيدافعون عن «أرض إرسائيل الكاملة»، 

أي «أرض إرسائيل خاصتي». 



٤٣٨

ويسود االعتقاد وسط رشائح واسعة من املجتمع اإلرسائييل أن الحرب قد فرضت عليهم، وال مفر من 

تجهيز الجيش استنادا إىل األحوال السياسية السائدة. 

 وتدرك املؤسسة العسكرية بانسجام شبه تام مع املؤسسة الرتبوية (وزارة الرتبية والتعليم) أن الرتبية 

فاالنكشاف  األهمية.  غاية  يف  أمر  املبكرة هي  الطفولة  جيل  منذ  املبارشة  وأحيانا  املبارشة  غري  العسكرية 

والتعرض لرتبية عسكرية ُيشبه كثريا التعرض ملناحي الحياة األخرى.

أظهرت الحروب التي شنتها إرسائيل يف مختلف الجبهات أن للجبهة الداخلية دور مركزي يف دعم الجيش، 

الحرب  خالل  فعالة  بصورة  القيادة  هذه  دور  وظهر  الداخلية،  للجبهة  عسكرية  قيادة  تشكيل  تم  ولهذا 

اإلرسائيلية عىل لبنان يف متوز ٢٠٠٦. واستمرارا لعمل قيادة الجبهة الداخلية، فإنها، أي هذه القيادة، تصدر 

تعليامت وتوجيهات وتطلق أوامر إىل املدارس لتجهيز املدارس لحاالت الطوارئ عىل أنواعها. ويقوم ضباط 

من هذه القيادة بالتوجه إىل املؤسسات الرتبوية وتفقدها وإسداء النصح للمديرين واملسؤولني فيها، وتوزع 

نرشات عىل الطالب واألهايل لها عالقة بكيفية االستعداد لحاالت الحرب والطوارئ. كل هذه النشاطات هي 

جزء من الرتبية العسكرية.

  دور جهاز الرتبية يف إرسائيل يف تحضري طالب املدارس للجندية• 

كنا قد ذكرنا سابقا أن الحرب يف املفهوم اإلرسائييل هي حالة عادية. ومفهوم الجيش هو أيضا أمر عادي. 

ولهذا فإن احتامالت وقوع حروب هو أيضا أمر عادي يف عمق الذاكرة اإلرسائيلية العامة.   

نهاية  بعد  والفتيات  الشباب  إلزامية عىل  يفرض خدمة عسكرية  اإلرسائييل  القانون  أن  املعروف  ومن 

الدراسة الثانوية مبارشة. ومن هذا القانون والتحديد العمري فيه طورت أجهزة الرتبية والتعليم عرب العقود 

الستة املاضية مناهج وبرامج تعليم تتطابق وأسس التحضري للجندية. والسؤال املطروح هنا، ما هي حصة أو 

مساهمة جهاز الرتبية والتعليم يف تجهيز الشباب والفتيات للخدمة العسكرية، وبالتايل االشرتاك يف الحروب 

التي تخوضها إرسائيل؟ وما هو دور الجنود والضباط الذين يتبوءون مراكز تربوية من خالل إدارات املدارس 

يف هذه الرتبية؟ تساؤالت كثرية تدور حول دور الرتبية كجهاز وكوكيل تربوي يف الرتبية العسكرية.

تشــري دراســات بحثيــة عديــدة إىل أن خلفيــات تاريخيــة وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة مهــدت 



٤٣٩

الطريــق يف إرسائيــل إىل رشعنــة تغلغــل الجــرناالت إىل أجهــزة ومؤسســات الرتبيــة. واملــأزق أن تقــع معالجة 

قضايــا تربويــة يف قبضــة جــرناالت يف الجيــش أو جرناالت ســابقني.

لو عدنا إىل تاريخ الييشوف يف فلسطني لوجدنا أن الجيش والجندية قد تغلغال عميقا يف األجهزة املدنية، 

ُأقيمت  التي  اليهودية  العسكرية  املنظامت  للشباب من خالل  إلزامي  بتجنيد  الييشوف  قيادات  واهتمت 

لهذه الغاية وعىل رأسها منظمة الهاغاناه. وهدفت هذه املنظامت فيام هدفت إليه لتجهيز الشباب اليهودي 

ملحاربة االنكليز والعرب، كمرحلة من مراحل االستعداد لبناء األمة وإقامة الدولة اليهودية العتيدة. وبعد 

إقامة إرسائيل كدولة وبعد التوقيع عىل اتفاقيات الهدنة وتفكيك املنظامت العسكرية نهائيا، تحول هذا 
التوجه إىل جعل إرسائيل مجتمعا مجندا.٢١

وتحت راية الدولة املعلمة واملربية يف ظل حكومات إرسائيل األوىل التي ترأسها دافيد بن غوريون يف 

الخمسينيات من القرن العرشين، تبلورت أسس التعليم الرسمي املوحدة يف مواضيع ال خالف بشأنها يف ذلك 

الوقت، منها تعليم التوراة والتاريخ.  ولهذا فإن عملية تجنيد الشباب والفتيات يف إرسائيل جزء من العمل 

الرتبوي للمدرسة فيها. فام هو وارد يف منهج التاريخ يؤكد سعي األهداف واملضامني وطرق التدريس يف هذا 

الوطن  القومي واإلثني يف حب  الجانب  لتقوية  كلها،  السنة  األعياد واملناسبات عىل مدار  املنهج، وتوزيع 

وااللتزام ملستقبل دولة إرسائيل املهددة دوما من قبل أعدائها.

هذا يعني أن عملية الجتمعة (التنشئة االجتامعية) العسكرية من خالل املؤسسة الرتبوية/ التعليمية 

(وهي املدرسة بشكل خاص) وبواسطة وسائل اإلعالم وأجهزة وهيئات مهيأة أخرى كالعائلة، تعرض الجندي 

النظرة  الجيش نظرة دونية. هذه  الخارجني عن إطار  املحارب كنموذج أعىل وأفضل اجتامعيا، وتنظر إىل 

مع مرور الزمن كونت فوارق اجتامعية داخل املجتمع عىل مختلف رشائحه بني نخب مجتمعية تتجه نحو 

ميادين وحلقات عسكرية متميزة كالطريان مثال، أو فوارق جندرية بني الرجال والنساء. وهذه التوجهات 

رفعت من مكانة الجيش بنظر املجتمع، بالرغم من الفوارق التي أرشنا إليها أعاله، حتى أن الفتيات يعتربن 
دورهن يف دعم الرجال من خالل القيام مبهام مكتبية أو تنظيمية وإرشادية واجتامعية وغريها.٢٢

ومبــرور الزمــن تعمقــت األســطورة بــأن الجيــش اإلرسائيــيل هــو جيــش الشــعب، وهــو ليــس 

ــش  ــة. فالجي ــة العام ــاة املدني ــي الحي ــة مناح ــزي يف كاف ــايس ومرك ــل أس ــا عام ــالحا إمن ــل س ــا يحم جيش



٤٤٠

مســاهم يف االســتيطان واســتيعاب املهاجريــن اليهــود ويف الرتبيــة. ومتتــع الجيــش  مبكانــة مرموقــة داخــل 

املجتمــع بتأسيســه دوائــر ووحــدات تعليميــة وتربويــة، أســوة مبســاهامت األجهــزة الرتبويــة األخــرى يف 

إرسائيــل. ويالحــظ عــرب العقــود الســتة املنرصمــة أن الجيــش قــد عمــل يف مياديــن اجتامعيــة كتبنــي أيتــام 

ــة خاصــة بهــم ملتابعــة تعليمهــم.  ــة محطمــة ونقلهــم إىل مؤسســات تربوي أو طــالب مــدارس مــن عائل

ــة األوالد  ــرشوع رعاي ــش مب ــع الجي ــم تاب ــأوى، ث ــة وم ــدارس ابتدائي ــن م ــارة ع ــر عب ــذه األط ــت ه وكان

ــل  ــة األركان األســبق رفائي ــرف بـــ «أوالد رفــول» (نســبة إىل رئيــس هيئ والشــباب مــن خــالل مــرشوع ُع

ــا كادر  ــي ينقصه ــم يف املناطــق الت ــدات للتعلي ــني مجن ــش بواســطة تعي ــان).٢٣ وســاهم الجي ــول» ايت «رف

ــة. معلمــني، أو أن معلمــني رفضــوا الوصــول إىل املناطــق النائي

أما ظاهرة وجود الجرناالت والعسكريني مبختلف رتبهم يف ميدان الرتبية والتعليم فهي ليست جديدة إمنا 

آخذة باالزدياد سنة بعد أخرى. فمن جرناالت الجيش من يبحثون بعد إنهائهم خدمتهم أو عملهم يف الجيش 

عن مهنة جديدة، فيتم تسهيل عملية تعيينهم يف إدارات مدارس ومؤسسات تربوية، وهكذا يتغلغل الجيش 

من خالل هؤالء إىل إدارة املدارس وبالتايل إىل الحياة العامة. ومن الواضح أن من أمىض عقدين ونيف من 

عمره يف الجيش سينقل مركبات ومضامني عسكرية إىل مؤسسته، وإدارتها.  

ويظهر طالب املدارس الذين يقرتب موعد تجندهم  اهتامما كبريا مبوضوع التهيئة ما قبل موعد التجند 

اإلجباري، ويدركون متاما أن اختيار الوحدة األفضل يف الجيش هو عبارة عن ضامنة للمستقبل يف التأقلم يف 

الحياة العامة. وهذا يعني أنه ليس غريبا أن يخطط الطالب اإلرسائييل مستقبله القريب يف تأدية الخدمة 

التأقلم واالنخراط يف الحياة العامة. لهذا، فإن الجيش هو متداخل بجهاز  العسكرية ومستقبله البعيد يف 

الرتبية والتعليم، والجيش يساعد الجندي عىل التخطيط ملستقبله.٢٤ وتم يف الثامنينيات تأسيس عدد كبري 

من الجمعيات وهيئات العمل األهيل للقيام مبهمة التوسط يف إيجاد وظيفة داخل املجتمع ومالءمة جندي 

أو جرنال لها. أي أن سوق العمل متأثر مبركبات ومنتجات الجيش. 

   

إدارات الرتبية يف إرسائيل• 

ــداد  ــد إع ــالل معاه ــن خ ــني م ــه املهني ــم بعاملي ــة والتعلي ــاز الرتبي ــزود جه ــروف، يت ــو مع ــام ه ك

مبــرور املهنيــة  الدرجــات  يف  يرتفــع  الــذي  املدرســة،  مديــر  ذلــك  يف  مبــا  والجامعــات،  املعلمــني 



٤٤١

الزمن واكتساب الخربة املهنية. وينتظر عدد كبري من املعلمني دورهم يف الوصول إىل درجة مدير مدرسة. 

لهذا فإن عملية الوصول إىل درجة مدير محفوفة بصعوبات جّمة، وأحيانا معّقدة بسبب تدخل عدة أطراف، 

منها لجنة معلمي املدرسة، ولجنة أولياء األمور والسلطة املحلية ووزارة الرتبية وغريها. أما بالنسبة للجندي 

اُملّرسح فإن إمكانية بلوغه إىل درجة مدير مدرسة تكون بواسطة فرضه عىل جهاز الرتبية بقرار أعىل دون 

بحيث  الزمن،  قد تطورت مع  املدير  أن وظيفة  باملوضوع.٢٥ وواضح  لها عالقة مبارشة  أطراف  تدخل من 

املدارس بحاجة  إدارات  أن  االعتقاد  الرتبية ذاتها. ولهذا يسود  الرتبية وليس  أصبحت ذات عالقة بسياسة 

إىل شكل من الرصامة والشدة يف اتخاذ القرارات ومالحقة املؤسسات والرشكات ذات العالقة مع املدرسة 

لترصيف أمورها. وهذا أيضا شكل من أشكال الرتبية العسكرية، بحيث  يصل عدد من الجرناالت إىل إدارة 

مدارس، خاصة تلك ذائعة الصيت، كمدرسة ريئايل يف حيفا٢٦ وجمناسيا هرتسليا يف تل ابيب والتي تدار من 

قبل جرناالت سابقني.

قيم الرتبية إزاء قيم الجيش• 

خربات  خالل  من  أو  الخاصة  خربته  من  البطولة  بقصص  مشبع  الجيش  صفوف  من  اُملرسح  الجندي 

وينقل  املجتمع.  الجيش ويف  تقوى مكانته داخل  رفيعا  أو وساما  تقدير  نيله وسام  وأحيانا عند  اآلخرين، 

أوسمته هذه إىل الحياة املدنية، ولهذا يحصل لقاء بني الجندي املرسح من املؤسسة العسكرية وبني ممثيل 

ووكالء املؤسسة الرتبوية. وهناك من يسيطر عليهم االعتقاد أن هذا الجندي/ الجرنال املرسح بقدرته أن يعيد 

تنظيم األمور وإخراج العربة من الوحل الذي تربض فيه منذ زمن طويل.

 شبكة اللقاء بني جهاز الرتبية وبني ُمّرسحي املؤسسة العسكرية قد منت يف أرض خصبة ومناسبة لكونها 

مليئة بالدعم الجامهريي للجيش ودوره من خالل أسطورة أن الجيش هو جيش الشعب. لهذا فإن االلتقاء 

(أي  انضاممهم  يف  الرضا  من  أجواء  وفرت  الجرنال  صورة  وبني  واملأزوم  املتآكل  الرتبية  جهاز  بني  الرسيع 

الجرناالت) إىل جهاز الرتبية والتعليم. والسؤال هل من املمكن أن ينجح ويوفق هذا الجرنال يف مهمة إحداث 

تغيري جذري؟

تطــرح رينــا باركــول املكلفــة بــإدارة مــرشوع تجهيــز ضبــاط يف الجيــش اإلرسائيــيل لوظائــف 

ــربة  ــش خ ــاط الجي ــب ضب ــوص. أوالً: كس ــذا الخص ــب به ــدة جوان ــة، ع ــاز الرتبي ــة يف جه ــة وإداري تربوي

يف تحقيــق أهــداف وطنيــة ويدركــون بســهولة أن الرتبيــة هــي مهمــة وطنيــة. واختــرب هــؤالء أن 
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ــذا  ــات). له ــع عالم ــل (أو مصن ــع للتحصي ــن مصن ــارة ع ــل  عب ــم يف إرسائي ــة والتعلي ــاز الرتبي ــة جه مكان

ــالق  ــة وأخ ــر ثقاف ــعى إىل تطوي ــكان يس ــول إىل م ــث تتح ــدارس بحي ــري يف امل ــداث تغي ــون إىل إح يصب

الشــباب. ثانيــا: مل يعــد الجيــش قاســيا ومتشــددا كــام يعتقــد عامــة النــاس، لقــد حصلــت فيــه تغيــريات 

كثــرية. ثالثــا: مل يتعــرض ضبــاط الجيــش إىل ظاهــرة التــآكل التــي أصابــت معلمــي املــدارس، لهــذا ميكنهــم 

ــرية يف اإلدارة  ــربة كب ــزود بخ ــكري م ــط العس ــا: الضاب ــة. رابع ــاز الرتبي ــة لجه ــطات قوي ــّكلوا منش أن يش

ــه، خاصــة يف جهــاز تربــوي  ــة وتوقــع ســيناريوهات كثــرية ضمــن مجــال عمل الصارمــة وقــدرة عــىل رؤي

ــه  ــود في ــذي تس ــة ال ــاز الرتبي ــال إىل جه ــامم رج ــربى يف انض ــة ك ــاك أهمي ــا: هن ــب. خامس ــد الرتكي معق

النســاء، مــا سيكســب الجهــاز توازنــا طبيعيــا. سادســا: إن العمــل يف جهــاز الرتبيــة والتعليــم عبــارة عــن 
ــط.٢٧ ــا» الضاب ــرص للعمــل، خاصــة وأن إدارة مدرســة ســتحافظ عــىل «أن ــري ف توف

واضح أن مثل هذه التوجهات املؤيدة النخراط ودمج ضباط سابقني يف جهاز التعليم ما هي إال لتقوية 

املؤسسة العسكرية ونقل قيمها إىل ميدان الرتبية والتعليم.٢٨ 

ينتمي كل من القائد إىل مجموعتي قيم مختلفتني. فالقائد يعمل لتحقيق قيم عسكرية، من أبرزها بل 

أهمها تحقيق النرص لجيشه وبالده والعودة مع أقل عدد من اإلصابات. ويسعى القائد العسكري إىل بناء 

عالقة متناغمة بني الجندي واآللة الحربية التي كلف بإدارتها. وما يهم القائد هو أن يقوم الجندي بتنفيذ 

املعركة وتحقيق  إىل  الوصول  بهدف  الجيش هي  والتأهيل يف  والتدريبات  املرجو.  الهدف  أوامره وتحقيق 

أما  حولها.  وال جدل  مسبقا  ومعروفة  محدودة  الجيش  بها  يعمل  التي  القيم  مجموعة  فإن  لهذا،  النرص. 

مجموعة القيم الرتبوية فهدفها خلق إنسان جيد. ولتحقيق هذا الهدف ال يتعامل املدير واملريب يف املدرسة 

مع الطالب كالقائد العسكري. فاملدير ال يريد الوصول إىل تحقيق نرص يف معركة، ما يريد الوصول إليه هو 

تخريج طالب مهيأ للحياة تربويا وأخالقيا وعلميا. الخربة اليومية يف الصف واملدرسة هي الهدف األسايس 

للمريب. 

وملا يتم تعيني جرنال/ جندي سابق يف جهاز الرتبية والتعليم فإنه غري ملم بأسس الرتبية. واالعتقاد السائد يف 

إرسائيل أنه غري ملزم مبعرفة هذه األسس، بل عليه إدارة املدرسة. ومفهوم إدارة املدرسة هو وضع أجندة لسري العملية 

التعليمية يوميا وبلورة شكل العالقة مع أولياء األمور وبلورة سياسة التعامل مع طاقم املعلمني، وتنظيم شبكة 

العالقات مع وزارة الرتبية والتعليم والسلطة املحلية ومنظامت املعلمني. والواقع أن هذه املهام ليست مرتبطة 
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بالرتبية. إنها عبارة عن مهام تندرج تحت عنوان «أنظمة عمل بريوقراطية». مبعنى آخر فإن الجرنال/الجندي 

السابق الذي ينضم إىل جهاز الرتبية ال يحمل معه عبئا تربويا مثل العبء املعمول به يف وزارة الرتبية. إنه 

يدرك ويفهم الرتبية وفق أسس الفائدة التي سيجنيها الجهاز الرتبوي. وبناء عليه، فإنه منذ أن بدأ الجيش 

هؤالء  مكانة  ارتفعت  املدارس  إدارات  يف  جرناالت  بدمج  إرسائيل  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

الجرناالت. فهم يحملون معهم مسبقا شحنات من البطوالت واملكانة (الستاتوس) املرموقة، وأن الجيش كان 

دامئا إىل جانب الشباب. أي أن وصول جرناالت إىل إدارات املدارس هو مبثابة عملية إنقاذ للجهاز من حاالت 

التآكل والرتاجع التي يعاين منها منذ عقود. وهذا االندماج بالرتبية ليس غريبا يف إرسائيل، فعدد كبري من 

جرناالت الجيش اندمج يف املشهدين السيايس واالقتصادي العام. 

سابقا،  العسكري   غري  املدير  دور  وبني  كمدير  الجرنال  دور  بني  الفصل  محاوالت  من  بالرغم  ولكن 

الحالة  فإن  السابق،  عليه يف  كانت  ما  إىل  إىل حزم إلعادتها  تحتاج  املدرسة كمصلحة  الجرنال سيدير  وأن 

الرتبوية تشري إىل وجود مجموعتي قيم مختلفتني بالكلية. وتغلغل الجرناالت يف جهاز الرتبية ال يشكل حال 

جذريا لألزمة التي يعاين منها جهاز الرتبية يف إرسائيل. وما تغلغلهم يف جهاز الرتبية سوى تقريب الجيش 

والروح العسكرية إىل الطالب، ومتابعة مسرية تحويل املجتمع اإلرسائييل إىل «مجتمع اسبارطي»، مهيأ دامئا 

وباستمرار لحالة الحرب القادمة. 

التوراة يف خدمة الرتبية العسكرية٢٩• 

ال ُتدرّس التوراة بشكل نصوص رصفة يف املراحل التعليمية املختلفة يف املدارس الرسمية يف إرسائيل.  بل 

من خالل كراسات وكتب تفسري وفعاليات وأوراق عمل وما شابه.٣٠ تدرس بشكل نصوص يف معاهد دينية 

رسمية وخاصة (أي تابعة لجمعيات وحركات دينية يهودية). وتدرس قصص وأحداث كثرية من التوراة لها 

التي عاشها الشعب العربي خالل فرتات مختلفة، ووردت بخصوصها  عالقة بالحروب واملعارك والبطوالت 

معلومات يف التوراة.

ــرص)،  ــس الح ــال ولي ــبيل املث ــىل س ــع (ع ــف الراب ــدرس يف الص ــي ت ــص الت ــذه القص ــرز ه ــن أب  وم

أي يف املرحلــة االبتدائيــة، قصــص مــن ســفر يهوشــع. وتبــنّي اعتــامدا عــىل عــدد مــن الدراســات 

والبحــوث بهــذا الخصــوص والتــي أُجريــت يف إرسائيــل ذاتهــا أن املضامــني التــي ُتنقــل إىل طــالب 
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ــالد دون  ــالل الب ــر احت ــن ذك ــار م ــال اإلكث ــكرية.٣١ مث ــات العس ــرؤى والتوجه ــبعة بال ــة مش ــذه املرحل ه

التطــرق إىل مســألة العدالــة، أو التطــرق إىل وجــود شــعوب أخــرى ذات جــذور فيهــا. وتربــط الفعاليــات 

التــي تــم فحصهــا ومراجعتهــا يف كراريــس الطــالب بــني فكــرة تحريــر األرض مــن أيــدي األعــداء وبــني إعادة 

بنــاء إرسائيــل الكاملــة. ويســتنتج منهــا أن األهــداف العســكرية والدينيــة والقوميــة مرتابطــة فيــام بينهــا 

مهــام مــر الزمــن: «وأنتــم قــد رأيتــم كل مــا عمــل الــرب إلهكــم بجميــع أولئــك الشــعوب مــن أجلكــم. 

ألن الــرب إلهكــم هــو املحــارب عنكــم. أنظــروا قــد قســمت لكــم بالقرعــة هــؤالء الشــعوب الباقــني ُملــًكا 

حســب أســباطكم مــن األردن وجميــع الشــعوب التــي قرضتهــا والبحــر العظيــم نحــو غــروب الشــمس. 

والــرب إلهكــم هــو ينفيهــم مــن أمامكــم ويطردهــم مــن ُقدامكــم فتملكــون أرضهــم كــام كلمكــم الــرب 

إلهكم...ولكــن الصقــوا بالــرب إلهكــم كــام فعلتــم إىل هــذا اليــوم. قــد طــرد الــرب مــن أمامكــم شــعوًبا 

عظيمــة وقويــة. وأمــا أنتــم فلــم يقــف أحــد قدامكــم إىل هــذا اليــوم. رجــل واحــد منكــم يطــرد ألفــا ألن 

الــرب إلهكــم هــو املحــارب عنكــم كــام كلمكــم».٣٢ 

تذكر  أن  دون  إليها  يشري  التي  املنطقة  يف  ومدن  وقرى  ملواقع  األسامء  عرشات  يهوشع  سفر  يف  وترد 

القرى وبقية  أنها، أي هذه  السفر عن  لتدريس مادة هذا  التفاسري املوضوعة خصيصا  أو كتب  الكراسات 

املواقع، ترزح تحت االحتالل اإلرسائييل منذ العام ١٩٦٧، معنى ذلك أن هذه القرى واملواقع األخرى عبارة 

عن استمرارية ملا حققه اليهود من انتصارات عسكرية بفضل وقوف الرب إىل جانبهم. ما يقدم من رشوح 

املناطق  بالكلية عن وجود شعب آخر يعيش يف هذه  الحال يتغاىض  السفر ولغريه بطبيعة  لهذا  وتفاسري 

(القرى واملدن)، والقصد هنا مناطق الضفة الغربية وغور األردن.

مبعنى آخر، أن هذه الكراسات الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم يف إرسائيل ال متيز بني حدود إرسائيل 

التوراتية وبني الحدود الحالية. وهنا ينال مصطلح «أرض إرسائيل الكاملة» حصة مركزية يف الرتبية يف املدرسة.

وأصدرت وزارة الرتبية يف إرسائيل العام ٢٠٠٠ كراسة أخرى عبارة عن جوالت تعليمية يف مناطق مختلفة 

يف إرسائيل. الجولة األوىل يف هذه الكراسة نحو مدينة أريحا ومنطقتها. النص الذي يتطرق إىل هذه املدينة، 

يصفها دون أي ذكر أن سكانها هم فلسطينيون. 

ــني  ــال ب ــا متص ــا زمني ــا خط ــدم مبجمله ــي تق ــل الت ــات وأوراق العم ــن الكراس ــري م ــدد كب ــك ع وهنال

ــم  ــوا مهمته ــي، وأنه ــام ه ــامء ك ــىل األس ــوا ع ــطينيني حافظ ــع، وأن الفلس ــام يهوش ــن أي ــتيطان م االس
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فور إقامة االستيطان اليهودي املعارص. 

أن  بحيث  اللطرون،  إىل منطقة  املقرتحة  الجولة  تلك  الجوالت،٣٣  الرتبية يف مجال  لعسكرة  آخر  منوذج 

محطات الجولة تتناسب مع الحروب واملعارك الوارد ذكرها يف سفر يهوشع يف التوراة واملعارك التي خاضها 

الجيش اإلرسائييل ضد العرب يف العام ١٩٤٨ وحتى يومنا هذا (٢٠٠٨).

وتقدم كراسات أخرى من إصدار وزارة الرتبية ودوائرها املختلفة، من أهمها دائرة الشباب، صورا وخرائط 

ملواقع تاريخية، بعض منها مرتبط مبواقع ورد ذكرها يف سفر يهوشع املشار إليه سابقا. مثال النصب التذكاري 

الذي أقامته إرسائيل عىل طريق القدس لذكرى مقتحمي املدينة العام ١٩٤٨،  يرد ذكره يف الجولة التعليمية 

لزيارة مواقع القتال الوارد ذكرها يف سفر يهوشع. وترد يف الكراسات صور لتمثال مردخاي انيليفيتش بطل 

ترابطها  بالرغم من عدم  النامذج  اإلرسائيلية. وهذه  والتعبوية  التاريخية  الكتب  تصوره  وارسو، كام  جيتو 

املوضوعي أو الزمني، إال أنها تنسجم مع فكرة انتصار يهوشع واحتالل فلسطني، والبطولة التي حققها اليهود 

يف زمن املحرقة، واحتالل فلسطني يف العام ١٩٤٨. تربية تربط الديني بالقومي وبالعسكري. 

النشاط  استمرارية  الطالب  ليدرك  اإلرسائييل،  الجيش  وبني  يهوشع  جيش  بني  كثرية  مقارنات  وهناك 

العسكري وتواصله بالرغم من مرور زمن طويل، فعمليا هذه محاولة لتقريب الزمن واختصاره وجعله حالة 

قريبة من الطالب. 

وهكذا يحدث بفعل هذه الرتبية املوجهة واملجندة تقارب وتعاطف قوي وعميق بني احتالالت يهوشع 

وبني إقامة إرسائيل يف العام ١٩٤٨.  

وتعرض الكراسات الخاصة بتعليم سفر يهوشع األسلوب العسكري الذي ينتهجه ضباط الجيش اإلرسائييل 

كنموذج ُيقتدى به ، باالعتامد عىل ما هو وارد يف سفر يهوشع. واألسئلة املطروحة أمام الطالب مبنية عىل 

املقارنة بني سلوك الضباط يف الجيش اإلرسائييل وبني سلوك يهوشع يف معاركه (مثال: ما هو وجه الشبه بني 

سلوك الضباط يف الجيش اإلرسائييل وبني سلوك يهوشع يف املعركة الثانية؟). 

لهذا، فإن ما كان رشعيا «بقوة الله» هو رشعي يف حروب إرسائيل الحالية. 

بواســطة هــذا املنهــج التعليمــي تتــم عمليــة تربيــر اإلبــادة التــي نفذهــا يهوشــع وتلــك التــي 

ــل  ــا أق ــرى واعتباره ــعوب األخ ــر للش ــطينيني، والتنك ــد الفلس ــيل ض ــش اإلرسائي ــا الجي ــا وينفذه نفذه
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قيمــة وثقافــة مــن «الشــعب املختــار». وكشــفت بحــوث منــذ عقــود طويلــة أن طــالب املــدارس العربيــة 

ــا الجيــش  ــام به ــي ق ــك الت ــام بهــا يهوشــع وتل ــي ق ــادة الت ــوا برصاحــة أعــامل اإلب ــل قــد رشعن يف إرسائي

اإلرسائيــيل والتــي ســيقوم بهــا مســتقبال.٣٤ وكانــت االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا جــورج متاريــن بهــذا 

الخصــوص قــد أدت إىل وقــوع ضجــة إعالميــة وسياســية وتربويــة وأخالقيــة يف الشــارع اإلرسائيــيل.

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  رسميا  الصادرة  والتاريخ  التوراة  كراسات  أن  العرض،  هذا  من  االستنتاج 

إرسائيل تبني بوضوح متاهي هذا الجهاز مع فكرة حدود أرض إرسائيل الكاملة، وتبني أن االحتالل هو عبارة 

عن حالة ال ميكن منعها، وأن قيام الجيش اإلرسائييل بعمليات قتل وإبادة هو أمر مرشوع باالستناد إىل ما 

هو وارد يف التوراة. 

مفهوم الحرب والسالم يف أدب األطفال يف إرسائيل• 

تشري عدة دراسات إرسائيلية وغريها إىل أن أدب األطفال يف العقود الستة منذ قيام إرسائيل ميجد الحرب 

بجالء. إذ ُتظهر كتب األطفال يف إرسائيل أوالدا بلغوا درجات من البطولة بانطالقهم إىل إنقاذ شعبهم من 

مخاطر محدقة به عىل يد عدو قاس ورشير.٣٥ كتب األطفال اإلرسائيلية يف العقدين األخريين (الثامنينيات 

إمنا ساهمت يف جعلها  التساؤل حول خطورتها،  ليس من منطلق  الحرب  والتسعينيات) عالجت موضوع 

جزءا أساسيا يف وجود وبقاء الشعب اإلرسائييل. وليس املهم أي حرب ُيشار إليها إمنا تثبيت نظرية الحرب 

العادلة.٣٦ فالحرب هي ّرش ال بد منه، وأنه بواسطة الحرب باإلمكان منع حصول حرب، وأن هناك حروًبا ال 

ميكن الهرب منها. وهذه جزء ال يتجزأ من الرتبية العسكرية التي ينالها الطفل منذ نعومة أظفاره. 

تحاول كل كتب األطفال يف العامل إظهار كون الحرب شيئا مرفوضا وبغيضا وغري مقبول، ولكن يف عدد 

كبري من كتب األطفال يف إرسائيل تعرض الحرب كرضورة لوجود إرسائيل وشعب إرسائيل.٣٧ والطريقة التي 

تتم بها عملية معالجة موضوع الحرب هو التوجه نحو تربيرها وإلقاء املسؤولية عن حدوثها عىل الطرف 

اآلخر. وهكذا رسعان ما تتحول كتب األطفال إىل قناة أخرى للرتبية العسكرية. أي أن كتب األطفال تتحول 

من أداة أو وسيلة محاربة فكرة الحرب إىل ناقلة ثقافية لدعم سريورة العسكرة بدعم من الفكر السيايس 

املنادي بالحرب كوسيلة للبقاء والدفاع عن النفس.



٤٤٧

أن  إال  اآلخر،  اإلنسان  بأخيه  اإلنسان  وعالقة  الجوار  إظهار حسن  إىل  األطفال  كتب  متيل  أن  وطبيعي 

عددا كبريا من كتب األطفال اإلرسائيلية تظهر العريب الفلسطيني يف إرسائيل وخارجها بكونه غريب األطوار 

ومتخلفا وال ميكن العيش معه، وأنه ال ميكن قبوله يف اإلجامع العام للمجتمع.٣٨   

وإن كانت بعض الكتب تظهر أن الحرب أمرا سيئا إال أنه ميكن العيش يف ظلها، أي يف حالة حرب.٣٩  

وال تتحدى كتب األطفال اإلرسائيلية مسألة الحرب وصعوبتها ومضارها ومخاطرها، بل أن التوجه هو أن 

الحرب املفروضة من األعداء ال بد من مواجهتها أو معالجتها بحرب دفاعية، وأن كل الحروب التي خاضتها 

إرسائيل كانت دفاعية.٤٠ 

وجدير ذكره هنا  أن هذه الكتب وغريها قد صدرت يف مرحلة أوسلو واتفاقيات وادي العربة بني إرسائيل 

واألردن، إال أن التطلعات موجهة نحو مزيد من الرتبية العسكرية بدال من التخلص من هذا التوجه.

الجتمعة العسكرية: املحارب الرجل• 

والسيناميئ  واملرسحي  الثقايف  املشهد  املجتمع.  حياة  صلب  يف  دامئا  حارضة  اإلرسائييل  املحارب  مكانة 

الحرب  حول  كلها  تكن  مل  إن  ذاتية،  وسري  وروايات  والقتال  الحرب  بقصص  ميلء  والتلفزيوين  واإلعالمي 

فمعظمها يتطرق إىل الحرب واملحارب والبطولة. فاملايض العسكري للرجل مهم يف سياق انخراطه يف املجتمع 

ونشاطاته الحياتية املتنوعة. 

املختلفة، وعرضه كبطل  اإلعالم  الكثرية إىل ذلك يف وسائل  اإلشارات  املحارب مرتفعة من خالل  مكانة 

يدافع عن الوطن (موليدت) وعن الشعب.٤١ وتدرك شخصية املحارب كمثال، وأن الرتبية العسكرية تنتج 

هذا املثال «النموذج»، خاصة يف حاالت الطوارئ والظروف القاسية.٤٢  

تشري الرتبية عىل أن املحاربة هي مسألة طبيعية يف حياة املجتمع اإلرسائييل إىل قوة الجيش يف إنتاج 

تجانس داخل املجتمع (أي يشء واحد مشرتك للجميع)، وهذا األمر التجانيس هو صفة موحدة للمجتمع 

ككل يف مواجهة مجتمعات أخرى يف العامل.

ــل  ــارب والبط ــدي املح ــا بالجن ــة دون ربطه ــل ورجول ــخصية رج ــاء ش ــن بن ــه ال ميك ــر بأن ــغ األم وبل

ــه  ــية ترسيح ــريا عش ــدا كب ــه رصي ــر لنفس ــد وف ــيل ق ــارب اإلرسائي ــك أن املح ــى ذل ــة.٤٣. ومعن والبطول



٤٤٨

ــه يف داخــل املجتمــع مرهــون مبــدى  ــك أن تحرك ــى ذل ــة. ومعن ــاة العام ــش وانخراطــه يف الحي مــن الجي

ــرية. ــا ذا انجــازات كب ــه محارب كون

تفرض هذه الحالة من الجتمعة إقامة سوق تحضريية للجيش، أي نقل حالة السوق، أي الحالة العامة إىل 

املجند عشية تجنده، ليدرك ما عليه القيام به ليصل إىل مرحلة ترسيحه وحينها يكون قد بلغ مرتبة عالية 

من االعرتاف مبكانته. هذا النظام يجعل الخدمة العسكرية ذات قيمة، ولكن يجري الرتكيز عىل رعاية أسس 

النجاح ملا هو بعد الجيش. 

الرتبية العسكرية من خالل طقوس الذكرى• 

الحرب،  القتىل) وتطورت كجزء من طقوس دميومة حالة  الجنود  (إحياء ذكرى  الذكرى  نشأت طقوس 

رشائح  لكافة  مشرتكة  جامعية  ذاكرة  وبناء  دولة  إلقامة  أساسا  بكونها  األدبيات  يف  الطقوس  هذه  وُتدرك 

املجتمع.

وما يجري من طقوس الذكرى يف املدارس يف إرسائيل عبارة عن امتداد ملا تقوم به الدولة عامة، وأال ننىس 
أن املدرسة هي عبارة عن وكيل ذكرى وطنية بالنسبة للشعب يف الدولة.٤٤

وتاريخيا كانت طقوس الذكرى سائدة  يف الييشوف اليهودي يف فلسطني قبل إقامة إرسائيل، حيث أرادت 

الحركة الصهيونية بكافة مؤسساتها نرش وعي انتاميئ جديد يف أوساط الشباب، وبلورة يهودي جديد معارص.

 وتطورت أشكال طقوس الذكرى، كام تغريت بعض مضامينها اعتامدا عىل األحداث التي جرت منذ العام 

الشعب  توحيد  الطقوس  من  والهدف  الخمسينيات.  يف  ثابتا  شكال  تتخذ  الطقوس  قوالب  وبدأت   .١٩٤٨

وإنتاج إحساس باملصري املشرتك، وتأكيد العالقة بالوطن واألرض. وتهدف الطقوس إىل تجنيد التزام اجتامعي 

ودافعية للتجند للجيش، من خالل التأكيد عىل أن الذين يحيون ذكراهم قد ضحوا بأغىل وأمثن يشء يف سبيل 

دولتهم ووطنهم ودفاعا عن الشعب. فطقوس الذكرى هي عبارة عن جزء مركزي ومهم من شبكة ثقافية 

واسعة تبني القاعدة النفسية/ الروحية/ األخالقية تحت مسميات الكفاح الوطني والقومي اليهودي والهوية 

اإلرسائيلية املشرتكة لليهود، من خالل إبعاد وجود اآلخرين، أي الفلسطينيني الذين ال عالقة لهم بإنتاج هذه 

الطقوس. 

ــة  ــا وطريق ــل تكوينه ــث تفاصي ــن حي ــا م ــدارس بعضه ــري يف امل ــي تج ــرى الت ــوس الذك ــبه طق تش



٤٤٩

تطبيقها، مع بعض التغيريات الشكلية فقط. واملوحد األسايس لها سيطرة الروح العسكرية عليها.

إمنا  ذاته،  بالشخص  ليست مسألة محصورة  التضحية  التضحية، وأن  الطقوس أهمية  تؤكد هذه  وأيضا 

تعكس تعاطف الوطن كله. فقضية الحزن عىل جندي أو جنود ليست حكرا عىل العائلة اليهودية إمنا عىل 

ما هو متعارف عليه يف أوساط اإلرسائيليني بـ «بيت إرسائيل». لهذا تعترب املدرسة وكيال لطقوس الذكرى 

الرسمية التي تعلن عنها الدولة، من منطلق كون املدرسة مساهمة أساسية يف خلق وتعميق الهوية القومية 

اإلرسائيلية ـ اليهودية.

(كالبلديات  الرسمية  املؤسسات  يف  أو  املدرسة  يف  سواء  الرسمية  الصفة  ذات  الذكرى  طقوس  وتعترب 

والوزارات والجيش...) منوذجا ثقافيا أساسيا يبني الهوية اإلرسائيلية. فالطقوس يف املراحل التعليمية املختلفة 

من االبتدائية وحتى نهاية الثانوية تشدد عىل أن املجتمع كله متامسك بأبطاله التاريخيني، وأن الذين يحيون 

الذكرى هم امتداد لهؤالء األبطال. ومن هنا تنبع وتتقوى الهوية الجامعية. 

الحالة  تأثري  بحكم  اإلرسائييل  املجتمع  داخل  العام  إطارها  قد حافظت عىل  الطقوس  أن  من  وبالرغم 

مسألة  تراجع  خاصة  الزمن،  من  عقدين  منذ  تحصل  تغيريات  أن  إال  املجتمع،  هذا  يعيشها  التي  األمنية 

البطولة، وتخفيف من شعارات الدولة، مع اإلبقاء عىل الَعَلم اإلرسائييل وحده يف بعض احتفاالت ومهرجانات 

الذكرى.٤٥ 

وبالرغم من تخفيف طقسية الذكرى جراء متغريات داخلية يف إرسائيل أو بفعل تغريات خارجية فإن 

تذُكر  واجب  للداللة عىل  يتذكر)،  (أي  «يزكور»  بعنوان  جنائزي  ديني  نص  بقراءة  يكون  الطقوس  افتتاح 

أبطال إرسائيل. وهذا املقطع يرتبط بكون الحرب هي عبارة عن حالة كيانية ووجودية غري مرتبطة بالزمن 

التاريخي، هي حالة كانت موجودة وستبقى موجودة بالنسبة لإلرسائييل، أما حالة السالم فهي حلم يصبو 

اإلرسائييل إىل تحقيقه يوما ما. لذا، مركزية الحرب والذكرى لشحن تعاطف الجمهور مسألة يف غاية األهمية 

ما دامت حالة السالم غري متوفرة. 

ودرجت املدارس العربية، خاصة يف املرحلة الثانوية خالل طقوس الذكرى عىل ذكر أسامء طالبها الجنود الذين 

قتلوا يف معارك إرسائيل، وترافق عملية ذكر األسامء إضاءة شموع كجزء من مؤثرات دينية، حتى أن الشمع الذي 

ُيباع يحمل اسم «شمعة الذكرى». ويف مرحلة الحقة خالل طقوس الذكرى املدرسية يتلو طالب قصصا شخصية حول 



٤٥٠

بطوالت الجنود (الطالب السابقني). 

وتلعب العائالت الثكىل دورا مركزيا يف طقوس الذكرى بكونها، أي العائالت، عبارة عن أنصاب تذكارية 

حّية تربط بني الحزن واألىس الشخيص وبني الحزن والتعاطف العام. الطقوس التي تجري يف املدرسة ويف 

امليادين العامة واملؤسسات الرسمية توحد الشعب اإلرسائييل. ويشارك األهل الثكاىل يف طقوس الذكرى يف 

املدرسة التي تخرج منها ابنهم املحارب القتيل، وهذا الحضور يندرج مع عملية التهيئة للطالب املشاركني 

يف طقوس الذكرى.٤٦ 

وبالرغم من مظاهر اإلجامع حول موضوع الذكرى واعتباره مسألة مقدسة غري قابلة للجدل العام، إال 

أن أصواتا معارضة ومنتقدة أخذت تظهر يف العقدين األخريين عىل وجه الخصوص. ومن بني هذه األصوات 

تلك التي تدعي أنه من غري املنطقي مطالبة الشباب بالتضحية بحياتهم من منطلق كون الحرب أمرا مسلاًم 

به، والدولة تخوض حربا متواصلة. ومن بني صفوف املعارضني لشكل ووترية طقوس الذكرى من يرفض فكرة 

كون الحرب عبارة عن قدر شعب إرسائيل، يف حني تزداد األصوات التي تندد باالحتالل وتعترب دور الجيش 

اإلرسائييل قد أصبح بعيدا عن أسطورة تكوينه كجيش قومي ومدافع عن إرسائيل.

 مبعنى، أن معاريض استمرارية تداول طقوس الذكرى يرون تحوالت أدوار الجيش اإلرسائييل من جيش 

يدافع عن دولة إىل جيش احتالل يقمع شعبا آخر، لهذا يطالبون بالتخيل عن مركزية التضحية يف سبيل هذا 

الجيش.٤٧ ولكن هذه األصوات ال تعرب عن تحوالت جذرية داخل إجامع املجتمع اإلرسائييل، لكون مكانة 

الجيش ما زالت تحتفظ بحيز كبري، مع العلم أنه خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية كرثت ظواهر رفض 

الخدمة يف هذا الجيش من منطلقات ضمريية وإنسانية.     

الخالفات  إبعاد شبح  أنها تحمل يف جنباتها عوامل مركزية يف  إال  بكونها جزءا من حزن وأمل  الطقوس 

الفكرية والعقائدية. وهذه الطقوس سواء أكانت يف املدرسة أم يف املؤسسات الرسمية والعامة فإنها متنح 

العائلة واملشاركني عامة شعورا بالتضامن والتامسك. وتضفي شعورا بالتساوي بني املشاركني، ولكن يف الوقت 

ذاته تزيد من الرشخ بصورة غري مبارشة بني الذين ضحوا وبني الذين ال يؤدون الخدمة يف الجيش ، خاصة 

املتدينني املتزمتني واملتشددين. فالشعور يف هذه الحالة يؤدي إىل حاالت غضب من قبل من دفع فاتورة 

االنتامء وااللتزام الوطني والقومي وبني من مل يدفعها. إمنا قوة الجيش مستولية عىل الطرفني من حيث دمجه 



٤٥١

بني التضحية الشخصية وبني استمداد القوة من العقيدة اليهودية والرتاث اليهودي.٤٨ 

االستمرار يف التمسك مبركزية طقوس الذكرى يف توحيد صفوف املجتمع هي إحدى طرق الرتبية العسكرية 

لخلق أجواء تضامنية عميقة بني أفراد وفئات هذا املجتمع.٤٩ 

ويرى كيمرلينغ أن الحفاظ عىل الطقوس من هذا النوع يكرس فكرة أن «العامل كله ضدنا» و «أنه ُفرض 
علينا العيش عىل حرابنا»، وهذه جوهر الهوية القومية اإلرسائيلية.٥٠



٤٥٢

خالصة

ُتظهر مناهج وكتب التعليم يف إرسائيل ميال نحو تنشئة عسكرية لألوالد والشبيبة والشباب اليهودي يف 

كافة مراحل التعليم. وال يقترص األمر عند هذا الجانب، إمنا مالحظ أن وزارة الرتبية والتعليم وهي الجهاز 

املركزي املخول مبوضوع التعليم قد وضعت سلسلة من الربامج التعليمية والفعاليات الرتبوية واالجتامعية 

لكافة الرشائح العمرية تساهم يف خلق أجواء تحضريية للتجند الحقا. معنى ذلك أن وزارة الرتبية والتعليم 

يف إرسائيل ال تقوم مبهمة تخطيط وتفعيل أجهزتها من أجل غاية الرتبية والتعليم، إمنا تندرج ضمن إطار 

التحضري للجندية. وال يتوقف األمر عند هذا الحد بل إن وزارة الرتبية والتعليم يف إرسائيل قد وضعت برامج 

خاصة الستيعاب ضباط يف مختلف الرتب العسكرية يف أجهزتها كمديرين ومفتشني ومرشفني وغري ذلك، ما 

يؤكد أن هناك عسكرة يف جهاز التعليم، ابتداء من الرؤية واملناهج ومرورا بكتب التدريس وصوال إىل مرحلة 

تجنيد الطالب يف صفوف الجيش.

ومن جهة أخرى مالحظ أن عملية عسكرة التعليم ال تتوقف عند أبواب املدرسة، إمنا تصل إىل أبواب 

بيوت الطالب من خالل سلسلة من الربامج التعليمية والفعاليات االجتامعية يتم مشاركة األهل فيها، وبالتايل 

تكون هناك عملية عسكرة للمجتمع من خالل وزارة الرتبية والتعليم، دون التطرق إىل ما ُيحدثه موضوع 

عسكرة املجتمع اإلرسائييل بكامله من خالل سلوكياته وترصفاته اليومية يف الحياة العامة، بحيث أن الحياة 

املدنية بدأت تنطوي تدريجيا لصالح مساحة أوسع من الحياة العسكرية.

ساهم هذا التالقي بني عسكرة التعليم وعسكرة املجتمع كثريا يف بناء جندي إرسائييل مشبع مبفاهيم 

ومعايري عسكرية تؤثر عليه منذ والدته وحتى إنهائه الخدمة العسكرية، وعند ترسيحه من الجيش ينقل ما 

كسبه من مفاهيم ومعايري ومقاييس ورؤى عسكرية إىل الحياة العامة، ولذا فاملجتمع اإلرسائييل يسري نحو 

مزيد من العسكرة.
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Israel, in The Military and Militarism in Israel, Edited by Lomsky Feder, Edna and Ben-Ari, Eyal, State 
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االختيار العقالين للفرد. أي يتحول الفرد إىل ما يشبه حاجة مسيطر عليها. أنظر مقالة اورنا ساسون ـ ليفي وجال ليفي. م.س. 

ص ٢٢٧.

٤٣   اورنا ساسون ـ ليفي، م.س. ص ٢٣٠. 

املــدارس  يف  الذكــرى  طقــوس  قوميــة:  وهويــة  «تخليــد  ايــل،  ـ  بيــت  وايالنــا  عامــوس  ـ  بــن  افنــري     ٤٤

لــري،  فــان  معهــد  إرسائيليــة،  وهويــة  هويــات  بنــاء  والنحــن،  األنــا  بــني  بشــارة(محرر)،  عزمــي  يف  إرسائيــل»،  يف 



٤٥٧

القدس، ١٩٩٩، ص ص ١٢٩-١٥١.

٤٥   عدنا لومسيك ـ فدر، «من طقس بطويل إىل طقس حزين»، يف حاجيت غور. م.س. ص ٢٨١.

٤٦   أفنري بن عاموس، ايالنا بيت ايل، «طقوس، تربية وتاريخ: يوم الكارثة ويوم الذكرى يف مدارس ارسائيلية»، يف 

ع.اتكيس ور.بالداحي(محرران)، «تربية وتاريخ»، إصدار مركز شزار، القدس، ١٩٩٩، ص ١٥.

٤٧   تشري عدنا لومسيك ـ فادر إىل عدد من التغيريات يف طقوس الذكرى، من أبرزها حضور فرقة غنائية لتنشد مقاطع 

من أغان تعرب عن يأس أو عن عدم فهم سبب مقتل الشباب، أو ملاذا يف هذه الحرب حصل ما حصل. أي تعبري ظاهري عن 

معارضة دون اإلشارة إىل معارضة الحرب كوسيلة حامية ودفاع. م.س. ص ٢٨٨ وص ٢٨٩.

٤٨   يتعرض يجيل ليفي إىل خصخصة حالة الثكل يف التسعينيات من القرن املايض، ويشري إىل أن مركبات املجتمع 

اإلرسائييل ساهمت يف عملية تفكيك تدريجي ملاهية الثكل، وازدادت مطالبة األهل بتغيريات يف التعامل معهم كأهل ثكاىل، إذ 

دخل املركب االقتصادي ـ املايل، فأخذوا يطالبون مبزيد من املخصصات املالية كتعويض عن الخسارة. وهو يعتقد أن دور األهل 

الثكاىل عىل وجه الخصوص قد ترك أثرا كبريا يف التعامل مع املوضوع، ويظهر أن االنتفاضة الفلسطينية الثانية قد نجحت يف 

وضع عرثات مستمرة يف العالقة بني األهل والجيش. «جيش آخر الرسائيل؛ عسكرة مادية يف إرسائيل»، إصدار تبواح، تل ابيب، 

٢٠٠٣، ص ٢٠١.

٤٩   بالداحي واتكيس، «تربية وتاريخ: عالقات ثقافية وسياسية»، إصدار مركز شازار، القدس، ١٩٩٩، ص ٤٦٩.

٥٠   باروخ كيمرلينغ، «عسكرة يف املجتمع اإلرسائييل»، يف مجلة النظرية والنقد، العدد (٤)، ١٩٩٣، ص ١٣٧.





الفصل الحادي عرش
األخالقيات العسكرية للجيش اإلرسائييل
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يثري موضوع «أخالقيات عسكرية» يف العادة جدال فكرياً، لكون العنوان يف حّد ذاته متناقضا وغريبا. 

إذ كيف ُيعقل أن يكون للجيش وعملياته الحربية القاتلة واملدمرة أخالقيات؟! لكن هناك من يعتقد غري 

ذلك. ولذا اقتىض اإلشارة تفصيليا إىل ذلك. فالكلمة «أخالق» (أخالقيات) تجيب عن أسئلة بصيغة محددة 

بـ«نعم» أو «ال». ويف السياق العسكري هل األمر «حسن» أو «غري حسن» يف كل ما له عالقة بالعمليات 

واألنشطة العسكرية.

واألسئلة التي لها عالقة بقرار «نعم» أو «ال» كثرية هي. منها ما يجب توفري إجابات حولها حاالً ورسيًعا 

أثناء وقوع حدث آين (مبارش)، ومنها ما ميكن الرتيث يف التفكري قبل تقديم اإلجابة. ومن املفروض إذن أن 

ُتقّدم لنا «األخالقيات العسكرية» متى «نعم» ومتى «ال».

أحد األسئلة الذي تثار يف املوضوع مثال: هل مسموح أن يقوم جندي حالته املادية واالجتامعية ضعيفة 

برسقة سالح أو ذخرية من املعسكر الذي يخدم فيه ليبيعه لطرف آخر ويستفيد ماديا لنفسه؟ أو عند طرح 

إحدى القضايا األخالقية املهمة يف الجيش اإلرسائييل، أال وهي قضية «رفض الخدمة» والتي رسعان ما تطورت 

إىل ظاهرة، خاصة يف فرتة االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي تركت أثرًا عميًقا يف صفوف الجنود واملجتمع 

اإلرسائييل. 

السؤال هنا :هل يجوز للجندي رفض الخدمة العسكرية املفروض أن يؤديها وهو الذي أدى قسم الوالء 

الجنود  أن  الواقع  وتفكريه؟  بوجدانه  أزمة ضمري تعصف  أمام  أنه  أم  وقياداتها؟  والدولة  للجيش  والطاعة 

رافيض الخدمة العسكرية يف إرسائيل وغريها من الدول يقومون بذلك من منطلقات ضمريية وأخالقية رصفة، 

فهم غري مستعدين لتسديد رضبة جوية مثال أو املشاركة يف عملية برية ضد  ُعّزل من السالح.

ويرتبط مصطلح أو مفهوم «األخالقيات العسكرية» مبصطلح آخر وهو «طهارة السالح».  تركيب هذا 

املصطلح غريب أيًضا، إذ كيف ميكن أن يكون السالح القاتل واملدمر طاهرًا؟ وهنا مرة أخرى، األمر خاضع 

لتأويالت وتفسريات، وضعها ويضعها باستمرار مستخدمو السالح عىل أنواعه كجزء من عملية تربير لعملياتهم 

ونشاطاتهم وأفعالهم العسكرية عىل مختلف أنواعها والتي يستعملون فيها السالح.

من جهة أخرى، تم توسيع مساحة التعاطي مع مفهوم «أخالقيات الجيش» أو «األخالقيات العسكرية» 

ليشمل قضايا تقريرية ـ مصريية تتعلق مبواقف تعرتض طريق الجندي كفرد أو الجنود كمجموعة. مبعنى 

آخر، كيف سيتخذون قرارًا؟ بأي شكل ينفذونه؟ وما هي نتائجه؟
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عىل األخالقيات العسكرية أن توفر توجيًها للجندي يف حاالت ُيدخل نفسه فيها يف خطر، ومتى عليه 

االبتعاد عن ذلك. أي متى يتوجب عىل القائد إرسال فرقة عسكرية من جنوده إىل املوقع الخطر ومتى ميتنع 

عن ذلك.

من الواضح أنه خالل التدريبات واملناورات العسكرية يجب االمتناع قدر اإلمكان عن خوض املخاطر التي 

قد تودي بحياة الجنود، لكونها تدريبات. أما يف حاالت الحرب وارتفاع منسوب الخطر فإن القرار بإرسال 

الجنود إىل ميدان القتال يصبح يف حدود الدفاع والحامية. معنى ذلك أن قرار إرسال الجنود إىل جبهة أو 

ميدان القتال نابع من مبادئ عامة متفق عليها ويف مقدمتها التضحية من أجل الوطن، ونابع أيًضا من نظرة 

الدولة لقيمة حياة اإلنسان.

هذا التوجه رئييس يف مبنى ورؤية األخالقيات العسكرية للجيش اإلرسائييل. هذه األخالقيات تعتمد يف 

األساس عىل رفع مكانة وأهمية اإلنسان اإلرسائييل بشكل خاص، دون غريه من الشعوب، لكونه يهوديا. وعىل 

الجيش اإلرسائييل حامية هذا اإلنسان، كام أنه عىل هذا اإلنسان حامية دولته، إرسائيل.

لذا، فإن هذا املوضوع خاضع لتأويالت وتفسريات مختلفة ذات صفة تناقضية عميقة. إذ أن العمليات 

العسكرية التي يقوم بها الجيش اإلرسائييل ضد الفلسطينيني هي يف رؤيتنا بعيدة كل البعد عن أسس مفهوم 

التفسري اإلرسائييل ملا يقوم  أخالقيات الجيش، أو مبعنى آخر هي يف مساحة «غري أخالقية» إطالًقا. ولكن 

به الجيش ضد  الفلسطينيني هو يف حدود األخالقيات، باملفهوم اإلرسائييل، ويف مقدمتها الدفاع عن النفس 

وحامية الجنود الذين يقومون بتأدية مهمة أرسلتهم الدولة لتنفيذها .

ولـو عدنـا تاريخًيـا إىل مسلسـل األحـداث يف العـام ١٩٤٨، أي عـام النكبة، فإن املسـألة املركزيـة املتعلقة 

بتهجـري الفلسـطينيني تتخـذ مسـاًرا ضمن أخالقيـات الجيش اإلرسائييل بحيـث أن ما حدث يقع يف مسـبباته 

عـىل الفلسـطينيني أنفسـهم وزعامئهـم. إن الروايـة الصهيونيـة تربئ سـاحة املنظـامت العسـكرية اليهودية، 

ألنهـا قامـت بواجب الدفاع عن نفسـها أمام هجـامت املقاومة العربية والفلسـطينية ومن األعامل اإلرهابية 

التـي نفذهـا الفلسـطينيون ضـد الييشـوڤ اليهـودي يف فلسـطني. ولكـن واقع األمـر أن تدمـري وتهجري ٥٣١ 

قريـة ومدينـة فلسـطينية خـالل أحـداث العـام ١٩٤٨ تقـع ضمـن مسـاحة األعـامل غـري األخالقيـة وغـري 

اإلنسـانية. إنهـا عمليـات تطهـري عرقـي واضحـة ومثبتـة من خالل دراسـات وثائقيـة معمقة قام بهـا العديد 

مـن املؤرخـني مبـن فيهـم إرسائيليـون، حيـث نقضـوا وقلبـوا رأًسـا عـىل عقـب ادعـاءات زعـامء الصهيونيـة 
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وإرسائيل، بأن ما قام به الجنود اإلرسائيليون ما هو إال يف حدود طهارة السالح.

واستعمل مصطلح / مفهوم «طهارة السالح» للمرة األوىل بصورة رسمية خالل املواجهة بني املنظامت 

«طهارة  مفهوم  ويعني   .١٩٣٦-١٩٣٩ الكربى  الفلسطينية  الثورة  زمن  الفلسطينيني  الثوار  وبني  الصهيونية 

عدم  أي  عسكرية،  مواجهة  حصول  أثناء  فقط  السالح  استعامل  إىل  اللجوء  الهاغاناه  أوساط  يف  السالح» 

الصهيونية مفهوم طهارة  أبرياء ونساء وأطفال. وحدد بريل كتسنلسون أحد قياديي  تصويب السالح نحو 

السالح كالتايل: «ضبط النفس، معناه: أن يكون سالحنا طاهرًا. نحن نتعلم أو نحمل السالح ونحن نستنفر 

جاهزين يف مواجهة املتصدين لنا، ولكننا ال نرىض أن ُيرفع سالحنا بالدم».١ 

للييشوڤ  حامية  وتوفري  النفس  عن  الدفاع  باتجاه  الهاغاناه  يف  السالح»  «طهارة  مفهوم  تطوير  وتم 

اليهودي من هجامت األعداء (أي العرب الفلسطينيني). وتم نقل املفهوم إىل الجيش اإلرسائييل. واعترب هذا 

املفهوم أساًسا يف التعامل مع التطورات العسكرية التي حصلت يف الثالثينيات واألربعينيات واستمرت بعد 

إقامة إرسائيل.

الخاصة مبوضوع «األخالقيات  املفاهيم  يندرج ضمن مجموعة  أيًضا  النفس» وهو  أما مصطلح «ضبط 

العسكرية» فإنه ظهر يف فرتة الثورة الفلسطينية كسياسة موجهة نحو رفض االنتقام األعمى، واالمتناع عن 

توجيه السالح نحو العريب لكونه عربًيا، إمنا للدفاع الذايت لتسديد إصابة يف الطرف املعادي. ومتت املصادقة 

عىل هذا التوجه السلويك يف عمليات الهاغاناه من قبل املؤسسات الوطنية اليهودية التي أرشفت عىل إدارة 

وترصيف شؤون الييشوڤ اليهودي يف فلسطني.

للرقابة سيساهم يف إذكاء  رًدا إرهابًيا يهودًيا غري خاضع  اليهودية أن  القيادة  وساد االعتقاد يف أوساط 

اإلرهاب العريب وُيلحق رضًرا بالييشوڤ اليهودي، وكذلك يف شبكة العالقات اليهودية- الربيطانية (هذا ما 

اعتقدته القيادة اليهودية). إذن، هنا هدف يف مجال املنفعة السياسية والعسكرية بالنسبة التباع سياسة 

ضبط النفس. 

أما يف مجال التوجه األخالقي والقيمي فإن ما كان ماثال أمام القيادة اليهودية هو االمتناع عن إلحاق 

رضر أو إصابة أبرياء. واضح أن الرتويج لهذه القيمة اإلنسانية املعمول بها يف كل جيوش األرض، هو يف سبيل 

رشعنة مسبقة لعمليات عسكرية ذات صفة إرهابية ستنفذها املنظامت العسكرية اليهودية الحقا.٢ 

مــن جهــة أخــرى، كانــت توجهــات قيــادة الييشــوڤ والهاغانــاه نحــو تبنــي سياســة «ضبــط النفــس» 
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لتحقيق فوائد ومنافع كثرية، ويف مقدمتها الظهور بجدية يف حدود الدفاع عن النفس وليس الهجوم. وأيًضا 

لرفع مطالب إىل السلطات االنتدابية الربيطانية لتقوية ودعم القوة العسكرية للييشوڤ وتسليح املنظامت 

اليهودية باألسلحة الدفاعية والذخرية.

األسطورية  الشخصية  مركزًيا من  بكونه جزًءا  السالح»،  املصطلح «طهارة  الكالسيكية  األدبيات  نجد يف 

املرتيث،  والرد  النفس  الطريق عىل أسطورة ضبط  بداية  املحارب يف  لقد نشأ هذا  للمحارب اإلرسائييل.٣  

خاصة األعضاء يف املنظمة العسكرية اليهودية «الهاغاناه»، وذلك بهدف إبرازه – أي املحارب – وإظهاره 

النفس  كانت سياسة ضبط  الغضب».  للدم» و«رسيع  «املتعطش  «الهمجي» و  العريب  مختلفا مقارنة مع 

الثأر  بروح  املتمثلة  البدائية  الغرائز  فوق  الرتفع  بإمكانه  والذي  املهاجرين)  (اليهود  النخبة  عالمة ملجتمع 

واالنتقام. كان مصطلح «طهارة السالح» يف بداياته أحد الشعارات املهمة جًدا للثقافة العسكرية اإلرسائيلية. 

ولكن ملا تآكل مصطلح ضبط النفس وتراجع، مل يعودوا يناقشون أكرث من الالزم هذا املصطلح، بل نّحوه 
جانًبا بالكلية.٤

ووقع انشقاق كبري يف صفوف الهاغاناه بإقامة اإلرغون بـ  أي اإلتسل (إرغون تسڤايئ لئومي)، الذي رفض 

قبول سياسة «ضبط النفس». وتزعم قيادة اإلتسل زئيڤ جابوتنسيك. ومتحور النقاش بني قياديت الهاغاناه 

واإلتسل يف حدود استعامل القوة، ونادى أعضاء يف املنظمتني إىل رضورة إيجاد طريقة رد رسيعة تصيب 

مقتال يف حركة املقاومة الفلسطينية دون إصابة عرب أبرياء، ال عالقة لهم بالرصاع السيايس ـ العسكري الدائر 

يف فلسطني.

إذا  الراهنة:  الظروف  «أوامري يف  بقوله:  النفس  وأضاف جابوتنسيك يف معرض رده عىل سياسة ضبط 

تجددت االضطرابات وإذا كان فيها ميل إلصابة يهود فال تضبطوا النفس».٥ وأضاف مشدًدا: «أال تتجارسوا 

وتعاقبوا أبرياء ... ثرثرة ومداهنة ... ال توجد حرب إال ضد أبرياء، كام أنه ال توجد حرب إال حرب أهلية».٦ 

ولكن ضبط النفس الذي تبنته املنظامت العسكرية اليهودية ويف مقدمتها «الهاغاناه» تطور إىل منحى 

أساسه إصابة كل من ُيصيب يهوديا، وتنفيذ عمليات حيوية وفعلية يف حاالت خطرية. وتشكلت فرق وكتائب 

الهاغاناه اسحق ساديه عن  قائد  الخاصة). وعرب  الليل  الفلسطينيني، منها (وحدات  الثوار  يهودية ملالحقة 

سياسة ضبط النفس والرد بقوله: «نحن املدافعني عن الشعب ال نضبط النفس. نحن يومًيا ضد ضبط النفس. 

نحن نؤيد مواجهة العدو وجها لوجه. نحن نؤيد الهجوم عىل قواعد العصابات. نحن مع مالحقة من يكرهوننا 
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ومحاربتهم حتى النهاية. ولكننا ضد القتل ...!!».٧ وهذا أمر فهي تناقض، يشري بكل وضوح إىل خلق تفسري 

للعمليات العسكرية التي قامت بها الهاغاناه والجيش اإلرسائييل عرب مائة عام من الرصاع الدموي بني اليهود 

والفلسطينيني يف فلسطني وحول فلسطني.

* * *

بعد هذا الرسد املطول ملصطلحات متعددة تدخل تحت مظلة أخالقيات الجيش أو األخالقيات العسكرية، 

نفذتها  كثرية  عسكرية  وعمليات  أعامل  خالل  من  واملفاهيم  املصطلحات  هذه  استعراض  اآلن  بنا  جدير 

املنظامت العسكرية اليهودية، وتابع تنفيذها الجيش اإلرسائييل تحت غطاء «طهارة السالح» إىل أن اختفى 

هذا املصطلح يف أعقاب العدوان الثاليث عىل مرص عام ١٩٥٦. ولكن مل تختف عمليات قتل الفلسطينيني 

وتدمري منشآتهم ومرافقهم الحياتية أينام كانوا. وعاد مصطلح «طهارة السالح» ليظهر بصورة مختلفة ضمن 

«املؤرش األخالقي للجيش اإلرسائييل» الذي وضعه آسا كارش٨ عام ١٩٩٤ وتبنته قيادة الجيش، ومعمول به إىل 

يومنا، بحيث توزع نسخ منه عىل الجنود ويتم تلقينهم إياه.

سعت أول املنظامت العسكرية «هشومري» ثم منظمة «بارغيورا» إىل تبني مرشوع حراسة املستوطنات 

اليهودية يف مناطق مختلفة، أبرزها يف الجليل األسفل. واهتمت منظمة هشومري بالسعي الحثيث لتنفيذ 

الفكر الصهيوين يف «احتالل األرض» (كيبوش هأداما). وكيف سيتم ذلك إن مل يكن بقوة السالح ضد العرب 

ليشمل  اتسع  بل  العرب  اإلرهايب ضد  يتوقف نشاط هشومري  األصليني؟ ومل  الفلسطينيني، سكان فلسطني 

أيضا معارضني للصهيونية من أوساط اليهود.٩  ويصل ياهاڤ إىل نتيجة مفادها «أن اإلرهاب مل يبدأ بالثورة 

العربية ١٩٣٦، جذوره، تنظيمه وأفعاله ترافقنا منذ تجديد االستيطان اليهودي يف فلسطني، وعمليا من أيام 

الهجرة اليهودية األوىل».١٠ 

وتوالت العمليات العسكرية واالنتقامية ضد العرب الفلسطينيني دومنا سبب، إمنا ملجرد االنتقام وبث 

الرعب والفزع وتصوير  اآليت بكونه األصعب واألّشد، وأن اليهود جبابرة وأقوياء وسفاكو دماء.

األحــداث  قبــل  أنــا.  وقــوي  ســليم  «رجــل  بقولــه:  للســالح  حبــه  عــن  ســاديه  اســحق  عــرب 

أحببــت العيــش، رسرت مــام كان يــرس اآلخريــن. أحببــت كأس نبيــذ، فتــاة جميلــة، رقًصــا، وحتــى 

كأس  مــن  وليــس  يشء  أي  مــن  مــرسوًرا  لســت   (١٩٣٦) األحــداث  ومنــذ  الديــن.  حــب  األكل، 
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النبيذ، وال من الفتاة. أنا أمرر يومي مثل عبد يعمل يف أشغال شاقة تحت سوط سيده وينتظر املساء. وأنا 

أبدأ بالعيش فقط يف املساء، يف الليل، عندما آخذ بيدي الحزام، وفيه العيارات النارية وأنطلق خارًجا. وفقط 

يف الليايل ويف األماكن الخطرة أعيش أنا. أنا أشعر بوجود قوة يف داخيل، بأنني إنسان أنا».١١ 

من  مسلسالت  إىل  يهودية  ملستوطنات  محاذية  كثرية  قرى  يف  العرب  من  كبرية  مجموعات  وتعرضت 

العقوبات واإلهانات والقتل. قال اسحق ساديه يف اجتامع لقياديي الهاغاناه ناقشوا فيه مثل هذه العقوبات: 

«نحتاج إىل جيش وليس إىل حراس، جيش وليس دفاًعا بشكل رشطة، جيش غري مرتبط مبكان ما، جيش قطري 

من مهامه البحث عن العدو ورضبه يف مواقع تواجده، ورضبه يف قواعده، والقيام بعمليات مسبقة».١٢ 

وكان أفراد أو جامعات من املنظامت اليهودية تنفذ عمليات قتل رجال ونساء وأطفال فلسطينيني أبرياء، 

ثم تنرش الصحف املحلية أخباًرا وتحليالت ترفض من خاللها مثل هذه العمليات. كتبت جريدة «داڤار» يف 

اليوم التايل لعملية الهجوم عىل قرية لوبية: «جرمية جديدة وقعت يف قرية لوبية، جرمية مخزية، تشهد أن 

منفذيها فقدوا ما تبقى من قدر التمييز واإلحساس اإلنساين ... إنني أمقت منفذيها مهام كانوا».١٣ 

وارتفعت وترية األعامل اإلرهابية التي نفذتها كافة املنظامت العسكرية اليهودية يف الفرتة الواقعة بني 

بداية الثورة الفلسطينية ومعارك عام ١٩٤٨ .١٤ 

ويورد دان ياهاڤ يف كتابه طهارة السالح قوائم يعتربها جزئية لألعامل اإلرهابية التي نفذتها منظامت 

اإليتسيل والليحي والهاغاناه.١٥ 

ياسني  دير  مجزرة  أعقاب  يف  أوجه  اليهود  الجنود  وأخالقيات  السالح  طهارة  حول  النقاش  وبلغ 

من  خاليا  «رأيت  الحرب):  لفرتة  مؤرخ  ثم  استخبارات  (ضابط  باعيل  مئري  يصف   .١٩٤٨/٤/٩ يف 

يف  تجده  من  كل  نحو  رشاشة  أسلحة  من  النريان  وتطلق  آخر  إىل  بيت  من  تنتقل  ولحي  اإلتسل  رجال 

أعتقد   – تقريبا  عربا  رجاال  أر  مل  العملية.  ولحي خالل  اإلتسل  رجال  سلوك  بني  فرق  أي  أر  ومل  طريقها. 

مجموعات:  يف  قتلوا  وشيوخا،  وأطفاال  نساء  رأيت  إمنا   – املعركة  بداية  يف  هرب  قد  معظمهم  أن 

أو  عرش  خمسة  عىل  الظهر  ساعات  يف  القبض  وألقوا  عليهم،  النريان  وأطلقوا  الغرف  زوايا  يف  جمعوهم 

بعد  سمعت  القدس.  باتجاه  وسافروا  شاحنة  عىل  وحملوهم  أنا،  رأيت  كام  مسلحني،  غري  عربيا  عرشين 

مدة أنهم تجولوا بهم يف أحياء القدس مبا يشبه مهرجانات النرص. كانت تنبعث أصوات الفرح. وسمعت 
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أصواتا من الجمهور، تنادي – خذ عرش لريات واجعلني أقتل واحًدا – ولكنهم مل يعطوا أحًدا. أعادوا هؤالء 

العرب إىل القرية وقتلوهم يف الكسارة بني غڤعات شاؤول والقرية. رأيتهم بأم عيني بعد الظهر. استمرت 

املجزرة يف القرية ساعات طويلة. مل يرصخ أحد من القواد أو مينع .. رصخت بشدة: أنتم تقومون بأعامل 

مجرمني  عالمات  عليها  تبدو  ولحي  اإلتسل  رجال  وجوه  رأيت  مغادريت  وأثناء  املكان.  غادرت  فظيعة؟... 

يخرجون من القرية مع دجاج وخراف وغنائم أخرى».١٦ 

الفلسطينية متوفرة يف عدة مصادر،  القرى واملدن  العسكرية يف  املنظامت  التي نفذتها  املجازر  وقامئة 

إليها ودراستها (مجازر الدوامية، عيلبون، مجد الكروم، الصفصاف، الجش، سعسع، نارص  باإلمكان العودة 

الدين، عني زيتون، اللد «جامع دهمش»، الطنطورة وغريها).١٧ ورافق املجازر أو تالها عمليات نهب وسلب 

بينام تحول  اليهود،  للمستوطنني واملهاجرين  االقتصادية  للحياة  أساًسا  ملمتلكات فلسطينية كثرية، شكلت 

أصحاب املمتلكات واألرض من الفلسطينيني إىل الجئني ومرشدين وجوعى. «كان النهب يف البداية للتذكارات: 

رغبة يف التزود بذكرى النرص، بخاتم، أو كوفية أو شربية. ظاهرة مل يأبه لها الضباط، وبعضهم مل يعتربها 

شاذة: «ها هو قد مد يده الطويلة إىل جيبه واخرج منها مسبحة مذهبة يستعملها العرب للتسلية، وقال: 

أنظر، كم ستكون فرحة أختي عندما أحرض لها شيًئا من ساحة املعركة. فهمت، إن عاموس الذي يف الحرب 

عامة  مسألة  إىل  الغنائم  ظاهرة  تحولت  لقد  البار».١٨   واألخ  الصديق،  االبن،  عاموس  ينىس  ال  والوظيفة 

أيار ١٩٤٨  اليهودية. طرحت غولدا مئري يف جلسة حزب مباي يف ١١  القيادة  للنقاش يف صفوف  خاضعة 

والحرب ضد الفلسطينيني مستعرة مسألة الغنائم الخاصة: أمامنا سؤال: هل مسموح للمجموعة باعتبارها 

وحدة عسكرية، هل من املسموح للمجموعة، للوحدة، أن تستويل عىل مذياٍع وبيانو وتقيم غرفة محارضات 

ومنزال من هذه البضاعة؟ قلت لرجل جديد جدا يف مكان معروف أثناء القتال: أصغ يا صديق، سمعت أنهم 

البيانو هو حاجة عسكرية،  ينقلون بيانو أخذوه من العرب إىل منزل الجنود، أجابني: ما الرضر يف ذلك؟ 

الجنود بحاجة إىل بيانو، وهذا غنيمة حرب.١٩ 

وتــم رسد كافــة عمليــات التطهــري العرقــي التــي جــرت عــام ١٩٤٨ وحتــى مطلــع الخمســينيات 

بطريقتــني: األوىل أن الفلســطينيني هــم الذيــن حاربــوا اإلرسائيليــني وكانــوا الســبب يف وقــوع هــذه 

اإلرسائيــيل  للجيــش  أو  اليهوديــة  العســكرية  للمنظــامت  دور  وال  تركــوا،  الذيــن  وهــم  الحــرب، 
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يف كل مــا حصــل، ســوى أنــه قــام بواجــب الدفــاع عــن حــق اليهــود يف إقامــة دولــة لهــم. والثانيــة، تطويــر 

مفاهيــم واصطالحــات يف قامــوس طهــارة الســالح واألخــالق العســكرية وارتفــاع قيمــة اإلنســان الحياتيــة، 

وحقــه – أي اإلنســان – يف الدفــاع عــن نفســه وعــن أرضــه. فبهاتــني الطريقتــني متكنــت قيــادة الصهيونيــة 

ــة  ــة بريئ ــة إرسائيلي ــم لصياغــة رواي ــة والتعلي ــب الرتبي ــد اإلعــالم وكت ــل خاصــة مــن تجني عامــة وإرسائي
وطاهــرة مــن كل مــا حــدث.٢٠

ومن الصعب اعتامد تحليل واحد أو أكرث لهذا السلوك غري األخالقي الذي نفذه اليهود تجاه الفلسطينيني. 

فالواقع أن الجندي اإلرسائييل مل يشعر بتأنيب ضمري إزاء مئات اآلالف من الفلسطينيني املطرودين واملقتلعني 

من أوطانهم وأراضيهم ومن مئات القرى. والسبب املبارش لهذا التوجه هو التمسك بالهدف األسايس بكونه 

هدًفا عسكرًيا. فالقيام بهدم القرى ومنع عودة الالجئني بهدف توسيع حدود الدولة اليهودية وجعلها يهودية 

نقية وطاهرة. لقد استوعب هذا الجندي الطرد والتفريغ كجزء من املعركة، أي إخضاع العدو وإلحاق هزمية 

به والقضاء عليه.٢١ 

أصبح الجيش يف إرسائيل بعد العام ١٩٤٨ بعيًدا عن التفكري مبصطلح طهارة السالح، حيث تحول الجيش 

املسيطرة  العسكرية هي  والرتبية  العسكرية،  باألعامل  تقوم  اليهودية  املنظامت  كانت  أن  بعد  مهني  إىل 

والسائدة يف حياة كافة رشائح املجتمع.

املجتمع  مركزية يف  كأيديولوجية  الحربية  الروح  إرسائيل متأسست  تأسيس  منذ  أنه  يعتقد  وهناك من 

اإلرسائييل وكمركب مركزي وهام يف مجرى الحياة السياسية اليومية.

أصبح العنف بكافة صوره، خاصة العسكري، نشاطا روتينيا للمشاكل اليومية التي يعاين منها املجتمع 

يف إرسائيل.

يبدو جلًيا أن الروح الحربية قد أثرت، وما زالت، بشكل دائم ومستمر عىل سياسة اتخاذ القرارات يف كافة 

مؤسسات إرسائيل السياسية واالجتامعية والرتبوية واالقتصادية.

إذ  الحربية،  الروح  لتعمق  قوية  اندفاعة  عبارة عن  االنتصار يف حرب حزيران ١٩٦٧  نشوة  كانت  لقد 

سيطرت إرسائيل عىل مساحات إضافية من األرايض الفلسطينية. 

بعــض  وضــد  خاصــة  الفلســطينيني  ضــد  واملفرطــة  واملتصاعــدة  املتواصلــة  القــوة  إىل  اللجــوء 

ــة  ــغ نقطــة مفصلي ــا،  بل ــق ســالم م ــن أجــل تحقي ــرص للتحــاور م ــح ف ــة بفت ــة املنادي ــارات اليهودي التي

يف تطورهــا بعيــدا عــن عيــون الســلطة اإلرسائيليــة، بحيــث أن أحــد أفرادهــا أقــدم عــىل اغتيــال 

رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة اســحق رابــني عــام ١٩٩٥. ســاد االعتقــاد إىل حــني تنفيــذ االغتيــال، أن 



٤٦٩

ــه ســالح مقــدس، فهــل يعقــل أن  ــيل، إن ــع عــىل يهــودي / إرسائي ــن يرف ــا ال ول ــا / إرسائيلًي ســالحا يهودي

ــه؟! يســتعمل يف غــري غايت

ومل يتوقف األمر عند هذا الحد، بل أن عمليات القتل والتدمري والتجريف والتضييق والسجن واالعتقال 

دون محاكمة والنفي واالغتيال السيايس والنهب والرسقة ومصادرة األرايض والتنكيل واإلهانة والتحقري وغريها، 

كلها أعامل تندرج ضمن االدعاء اإلرسائييل بالحق يف الدفاع عن النفس وحامية املواطنني (املستوطنني). لقد 

أصبحت بيد املستوطنني قوة للقيام بأعامل مخالفة للقوانني اإلرسائيلية ذاتها، من قتل ورسقة وقطع طرق.

وأشارت عرشات التقارير الصادرة عن منظامت حقوق اإلنسان العاملية إىل أن الجيش اإلرسائييل تعامل 

بوحشية مع السكان املدنيني يف جنوب لبنان أثناء احتالله لتلك املناطق بني ١٩٨٢ و ٢٠٠٠، خاصة، قيام 

اعتقاالت  بيوتهم، وتنفيذ  الضغط، وطرد سكان من  جنود بخطف قارصين وتجنيد عمالء وتحقيق تحت 
وتعذيب وغري ذلك.٢٢

ورغم كل هذه التقارير وما تناقلته وسائل اإلعالم املحلية والعاملية حول تعامل إرسائيل مع الفلسطينيني 

مواده،  بكافة  متمسكة  به  تنادي  أخالقيا  «مفتاحا»  تبنت  قد  اإلرسائييل  الجيش  قيادة  أن  إال  واللبنانيني، 

بكونها تعكس إنسانية هذا الجيش ومواقفه القيمية ـ األخالقية من عرشات القضايا املركزية واملهمة يف حياة 

اإلرسائييل وعالقته باآلخر.

نورد هنا ترجمة لهذا «املفتاح»، ثم نقدم بشأنه بعض العينات والدالئل لتسهيل إدراك توجه املؤسسة 

العسكرية يف إرسائيل بهذا املوضوع، خاصة وأن إثارة موضوع أخالقيات الجيش اإلرسائييل تتفاعل ضمن 

املجتمع واإلعالم وأروقة صناع القرار يف اتجاهني أساسيني: األول داعم لهذه األخالقيات ويعتربها جزءا من 

سلوك الجيش، وأن هذا الجيش متمسك بها، والثاين متمسك بأنها أخالقيات دون أخالق إنسانية عىل وجه 

اإلطالق، أي أنه تم تفريغها من مضامينها الفعلية.٢٣ 

وتوزع هيئة األركان العامة للجيش اإلرسائييل كتيًبا يحمل عنوان: «روح جيش الدفاع اإلرسائييل». فروح 

الجيش هي عبارة عن املفتاح/ املعيار األخالقي الذي يشكل ركيزة عرقية منشودة لكل النشاطات والعمليات 

التي يقوم بتنفيذها الجنود يف إطار الجيش. 

ويستقي املفتاح األخالقي للجيش اإلرسائييل قيمه ومبادئه األساسية من ثالثة مصادر إرسائيلية ومصدر 

آخر عاملي: تراث الجيش اإلرسائييل، تراث دولة إرسائيل، تراث شعب إرسائيل والقيم األخالقية العاملية.
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السياسية  األحداث  يف  تطور  من  تالها  وما  األوىل  االنتفاضة  خالل  اإلرسائييل  الجيش  خربة  وكانت 

والعسكرية دوافع كافية لوضع نص شامل للمفتاح األخالقي أسوة باملفتاح األخالقي يف جيوش كثرية يف العامل 

ويف مقدمتها جيش الواليات املتحدة األمريكية. ويربر واضعو هذا املفتاح السبب يف إصداره يف هذه الفرتة 

بالذات مبا ييل: «كتابة املفتاح/ املعيار األخالقي تربز مرحلة بلوغ يف هيئة أو مهنة. وتبني مجموعة من 

القيم واألمناط تعكس بلورة هوية ذاتية. فتبلور الهوية الذاتية هي عبارة عن مركب مركزي يف البلوغ. هذا 

له عالقة باإلنسان ذاته وبكل هيئة أخرى، واألمر سيان بالنسبة للجيش اإلرسائييل».٢٤ 

ويرفض واضعو «املفتاح» أن يكون إصدار الكتيب كنتيجة لحدث ما، عىل سبيل املثال الحرب عىل لبنان 

أو االنتفاضة. ما ورد فيه ليس حال ألزمة عارضة، إمنا عرض لهوية قيمية ومنطية للجيش اإلرسائييل. وان كتابة 

املفتاح األخالقي ليس نقًدا ملجموع أعامل الجيش اإلرسائييل يف السنوات التي سبقت وضع الكتيب.٢٥ 

ويحاول كارش تعميق تربيره إلصدار هذا املفتاح بقوله: «الوثيقة (قصده املفتاح) تعكس بشكل واضح، 

الروح التي ترسبت إىل الجيش اإلرسائييل وما زالت فيه، وتعكس أيًضا املثال العميل الذي وضعه الجيش 

أمامه، حتى لو كان أقل وضوحا يف السنوات األخرية. وثيقة «روح الجيش» ليست رد فعل أو عالج أو اخرتاع، 

الوثيقة نوردها فيام ييل برتجمة عن  إنها تعكس روح الجيش اإلرسائييل».٢٦ ولفهم أعمق لتوجهات هذه 

األصل:

روح الجيش اإلرسائييل ، قيم ومبادئ أساسية

«روح الجيش اإلرسائييل» عبارة عن الهوية القيمية والنمطية للجيش اإلرسائييل كهيئة، تقف يف مقدمة . ١

كل نشاطات الجندي والجندية يف إطار الجيش اإلرسائييل.

«روح الجيش اإلرسائييل» يشمل أحدى عرشة قيمة، يعرض محتوى كل واحدة منها ويفصل تعريفها . ٢

وحدودها، وتشمل روح الجيش اإلرسائييل أيضا مبادئ أساسية  تعرب عن هذه القيم.

يستقي «روح الجيش اإلرسائييل» قيمه ومبادئه األساسية من ثالث موروثات:. ٣

تراث الشعب اليهودي عرب األجيال.أ) 

تراث دولة إرسائيل، بكافة مبادئها الدميقراطية، وقوانينها ومؤسساتها.ب) 

تراث الجيش اإلرسائييل وتراث القتال لدى الجيش اإلرسائييل.ت) 
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إن «روح الجيش اإلرسائييل» هو املفتاح األخالقي، يسلك مبوجبه كافة جنود الجيش اإلرسائييل، قيادييه، . ٤

وحداته وفرقه، ويوجههم يف بلورة أمناط فعالياتهم. ومبوجب «روح الجيش» يربون ويراقبون أنفسهم 

واآلخرين. 

إن الشكل املركب للنشاطات العسكرية عامة والقتال خاصة من املحتمل أن ُينتج صداًما بني القيم . ٥

وأنظمة األساس لروح الجيش اإلرسائييل، وإثارة قضية حكم وقرار وفق التوازن العميل املطلوب بينهام.

البوصلة يف كل جهد يبذل بغية الوصول إىل  االلتزام بتنفيذ املهمة واالنتصار يف الحرب هو عبارة عن 

التوازن املناسب يف شبكة القيم وأنظمة األساس يف «روح الجيش اإلرسائييل». السعي إىل التوازن املناسب 

وفًقا لهذه البوصلة تفسح املجال يف الحفاظ عىل الجيش اإلرسائييل كهيئة قيمية وذات جودة، التي تنفذ 

واجباتها ومهامها عىل أحسن وجه.

القيم

االلتصاق باملهمة

يحارب الجندي ويعمل بجرأة يف مواجهة كافة املخاطر والعراقيل التي تعرتض طريقه. يداوم عىل التمسك 

مبهمته بشجاعة كبرية، بإرصار وإدراك، حتى التضحية بالذات.

إن التصاق جنود الجيش اإلرسائييل مبهمتهم عبارة عن قدرتهم واستعدادهم للمحاربة بشجاعة كبرية، 

يتناسب  مبا  الهدف  لتحقيق  واإلرصار  واالستمرار  أمامهم،  املاثلة  جًدا  الصعبة  املخاطر  مواجهة  يف  حتى 

والظروف بصورة ناجحة وكاملة، وسط تريث دون ترسع، بالرغم من كل الصعاب، والضغط والضائقة وحتى 

يف حالة خطر عىل الحياة.

مسؤولية

الجندي نفسه رشيك فعال يف الدفاع عن أمن الدولة ومواطنيها وينفذ وظيفته بصورة مطلقة ونشطة 

ضمن صالحياته.

مسؤولية جنود الجيش هي مشاركتهم الفعلية واستعدادهم لالستفادة العظمى من قدراتهم يف الدفاع 

عن الدولة وسيادتها وعن حياة املواطنني وسالمتهم، ضمن الصالحيات املوكلة إليهم يف الجيش اإلرسائييل، 

يف تنفيذ كامل وحازم للمهام، من خالل إظهار تداخل مستمر ومبادرة ومتابعة واستعداد واضح لتحمل أية 

نتيجة.
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أمانة

ا، بدًءا من التحضريات الدقيقة  يسعى الجندي بكليته إىل القيام مبهمته بشكل صحيح، ومبهنية عالية جدٍّ

واألساسية، وانتهاء بتقديم تقرير صادق ومستقيم، كامل ودقيق.

أسس  وفق  الكاملة  بالطريقة  عسكرية،  عملية  بكل  القيام  يف  سبيلهم  هي  الدفاع  جيش  جنود  أمانة 

قدراتهم العملية، من منطلق اإلميان واالعرتاف بأنهم يعملون بطريقة مهنية صحيحة، ومن خالل استعداد 

دائم لعرض األمور كام هي، يف التخطيط والتنفيذ والتقرير السليم، يف الكامل والدقة، يف الجرأة، والصدق 

واملنطق.

مثال شخيص

يسلك الجندي وفق ما ُيطلب منه وينفذ بتامثل وفهم، من خالل إدراك قدرته ومسؤوليته يف أن يكون 

مثاال صالًحا ملحيطه.

املثال الشخيص لجنود جيش الدفاع هو عملهم وفق ما هو مطلوب منهم وعىل يدهم، وسط استعداد 

ومسؤولية  متبادل  متاثل  ورعاية  وتكوين  وسلوكياتهم،  بأعاملهم  ملحيطهم  مثاال  يكونوا  ألن  ومقنع  واضح 

مشرتكة للقيام باملهام وبلوغها بطرق صحيحة يف كافة مجاالت النشاط العسكري.

حياة اإلنسان

ُيحافظ الجندي عىل حياة اإلنسان يف كل حالة، من منطلق اإلدراك بأهميتها العليا، وُيخاطر بنفسه أو 

بزميله فقط عند الحاجة لتنفيذ املهمة.

قدسية الحياة يف عيون جنود الجيش اإلرسائييل تتجىل يف كل أعاملهم بتخطيط مدروس ودقيق، ويف ثقة 

وأمانة ويف تنفيذ سليم مبا يتناسب واملهمة، يف درجة الخطورة املناسبة ويف درجة الحرص املناسبة بشكل 

مهني وبهمة متواصلة لتقليل الرضر باإلنسان إىل درجة تتحقق فيها املهمة.

طهارة السالح

ــظ  ــك، ويتحف ــق ذل ــة لتحقي ــة املطلوب ــدو بالدرج ــاع الع ــه إلخض ــالحه وقوت ــدي س ــتعمل الجن يس
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حتى مينع إصابة غري رضورية يف حياة اإلنسان، وجسده وكرامته وأمالكه.

طهارة السالح عند جنود الجيش اإلرسائييل هو االستعامل املكبوح الذي يقومون به بسالحهم وقوتهم يف 

تنفيذ مهام تتطلب ذلك دون إصابة غري الزمة بحياة اإلنسان، بجسده كرامته وأمالكه، سواء يف الجنود أو يف 

املدنيني، وخاصة املعدمني خالل حرب وعمليات أمنية جارية، ويف حاالت السلم والهدوء.

مهنية

يسعى الجندي ويكون عىل وعي تام مبهمته العسكرية وميتلك املهارة املطلوبة لتنفيذها.

العسكرية بصورة جيدة، من  القيام مبهامهم  اإلرسائييل يف قدرتهم عىل  الجيش  مهنية جنود  وتتمحور 

خالل السعي إىل التفوق والتحسني املتواصل إلنجازاتهم الشخصية والفردية، بواسطة توسيع رقعة املعرفة 

وترشيد املهام والقدرات من خالل االستناد إىل مخزون التجربة واألبحاث الرتاثية، وفهم أعمق لعامل املعرفة 

العسكري الخاص بهم.

طاعة

يقوم الجندي بتنفيذ كامل وناجح ملا هو مطلوب منه وفقا لألوامر ومضمونها ضمن القانون. طاعة جنود 

الجيش اإلرسائييل هي استعدادهم مبلء قدراتهم لتنفيذ املطلوب منهم، بشكل كامل، وفق فهمهم لألوامر 

التي صدرت، وبشكل ناجح، حسب مضمونها، وهو استعدادهم إلتباع األوامر، بواسطة السعي املتواصل 

قانونية ويتنكرون ألوامر غري  أوامر  والتامثل معها، وهم يشددون عىل إصدار  الفهم  لتنفيذها من خالل 

قانونية.

الوالء

اإلرسائييل،  الجيش  أنظمة  مواطنيها، حسب  وكافة  دولة إرسائيل  للدفاع عن  تام  بتفاٍن  الجندي  يعمل 

ضمن قوانني الدولة ومبادئ الدميقراطية.

والء جنود الجيش اإلرسائييل هو تفان تام، يف كل أعاملهم لوطنهم دولة إرسائيل، لكل مواطنيها وجيشها، 

سكانها  عن  الدفاع  سبيل  يف  الذات  بذل  وحتى  الكاملة  قواهم  ولتكريس  للقتال،  املتواصل  واستعدادهم 

وسالمتهم وعن سيادة دولة إرسائيل، وفق قيم الجيش اإلرسائييل وأوامره، ومن خالل الحفاظ عىل قوانني 

الدولة ومبادئها الدميقراطية.
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ممثلية

الصالحيات  مفعول  من  فقط  يعمل  الذي  اإلرسائييل،  للجيش  ومبعوًثا  ممثال  دامئًا  نفسه  الجندي  يرى 

واألوامر التي تلقاها.

التي  العسكرية  بالقوة  أعاملهم،  كل  يف  يظهر  الذي  االعرتاف،  هي  اإلرسائييل،  الجيش  جنود  ممثلية 

بأيديهم، وحقهم يف تفعيلها معطاة لهم فقط بكونهم جزًءا من الجيش اإلرسائييل وممثلني مسؤولني عنه، 

الذين يقومون بتنفيذ مهامهم من قبله، بحكم صالحياتهم، استناًدا إىل األوامر التي تلقوها ووفًقا لقرارات 

الجيش اإلرسائييل، جيش دولة إرسائيل، الذي يعمل وفق قوانينها وخاضع لسيادة حكومتها.

زمالة

يتقدم الجندي دامئا ملساعدة رفاقه، عندما يحتاجون إىل مساعدته أو يكونون مرتبطني به، بالرغم من أي 

خطر وصعوبة، حتى بذل الذات.

زمالة جنود جيش الدفاع هي عبارة عن أخّوة املحاربني، وإخالصهم الدائم بعضهم لبعض، واستعدادهم 

ملد يد املساعدة املالمئة، وللمجازفة بحياتهم من أجل اآلخرين، وسعيهم الدائم لتقوية روابط وحدتهم، من 

خالل مشاركة فعالة بني الوحدات، وفًقا ملبدأ وحدة أهداف الجيش اإلرسائييل.

مبادئ أساسية

أ) القيم

ُيعّرب الجندي يف كل أعامله وخطواته عن قيم الجيش اإلرسائييل األساسية: االلتصاق باملهمة، مسؤولية، . ١

وفق  وزمالة،  ممثلية  تفاٍن،  انضباط،  مهنية،  السالح،  طهارة  اإلنسان،  حياة  شخيص،  منوذج  إخالص، 

تعريفاتها ووفق الظروف.

يأخذ الجندي بالحسبان يف كل أفعاله ضمن حدود خدمته يف الجيش اإلرسائييل، أنه يتحمل مسؤولية . ٢

ليس فقط عن أعامله وإخفاقاته، إمنا ألمناط السلوك التي يشرتك يف بلورتها، وفق األوامر أو بواسطة 

منوذج شخيص، عالنية أو ًرسا، بتأثري مبارش أو غري مبارش، عن قصد أو غري قصد.
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ب) أثناء الخدمة العسكرية

يعترب الجندي نفسه يف كل عمل من أعامله حامال مسؤولية تامة وحاسمة بالنسبة لحياة الجنود وكل . ٣

أولئك املرتبطني بأعامله أو بقراراته.

أن يكون الجندي مستعًدا للمجازفة بحياته يف وجه العدو وإنقاذ حياة الناس، بالصورة املطلوبة، ولكن . ٤

يحافظ عىل حياته وحياة اآلخرين يف كل نشاط عسكري آخر.

أن يأخذ الجندي بالحسبان، يف كل ما له عالقة بأعامله، ليس فقط االهتامم املناسب بحياة اإلنسان، إمنا . ٥

تأثري أعامله عىل سالمة اإلنسان جسدًيا ونفسًيا وكرامته.

يبذل الجندي قصارى جهده حسبام هو مطلوب منه، ولألفضلية املعطاة من الجيش اإلرسائييل يف تنفيذ . ٦

مهام القيادة والقتال.

أن يكون الجندي حذًرا يف كل خطواته، مبا له عالقة باحرتام الدولة ومؤسساتها ومواقعها ورموزها، مبا . ٧

يف ذلك كرامة الجيش ورموزه.

العسكرية ويف . ٨ املقابر  باحرتام يف  يترصف  اإلرسائييل،  الجيش  لشهداء  احرتام خاص  الجندي عن  ُيعرب 

مواقع إحياء الذكرى ويف طقوس الذكرى، ويتعامل باحرتام مع العائالت الثكىل.

يحافظ الجندي عىل تقاليد الجيش اإلرسائييل يف احرتام وتقدير ُمقعدي وجرحى الجيش.. ٩

يحافظ الجندي عىل تقاليد الجيش اإلرسائييل، ويدرس تراث حرب الجيش اإلرسائييل ويعتني مبعنويات . ١٠

وحدته.

يعمل الجندي جاهًدا أال ميزج بنشاطه العسكري آراءه الشخصية يف مواضيع خارج نطاق مسؤوليته . ١١

سياسية  صبغة  ذات  عموما  عليها  متنازع  قضايا  يف  الشخصية  مواقفه  وأيًضا  ومهنته،  وصالحياته 

واجتامعية وأيديولوجية.

اإلرسائييل، . ١٢ الجيش  ملصلحة  فقط  املهنية  أو  والقيادية  العسكرية،  مكانته  أو  قوته  الجندي  يستعمل 

وأال يقوم يف أية حالة باستعاملها ملصلحته الشخصية أو يف حالة أخرى خارجة عن حدود صالحياته 

ومسؤوليته ضمن الجيش اإلرسائييل أو خارجه.

يرى الجندي نفسه مسؤوال عن نتائج األعامل التي قام بها حسب أوامره، ومينح غطاء لكل من يعمل . ١٣

مبوجبها، ويرى نفسه مسؤوال عن أمناط السلوك التي أقرها.

القيــام بــه يف الوحــدة . ١٤ يقــف الجنــدي إىل جانــب وحدتــه وقيادييهــا يف كل جهــد مطلــوب 
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ويف بنــاء القــوة العســكرية، وبرعايتهــا وتفعيلهــا بشــكل خــاص، ويخضــع الجنــدي لقيادييــه مبوجــب 

القانــون ويتــرصف باحــرتام تجاههــم وتجــاه زمالئــه والخاضعــني لــه.

أال يقوم الجندي بعمل أو مؤامرة لتغطية مخالفة ما أو خلل ما، وأال ينجرف خلف اقرتاح ليكون رشيكا . ١٥

يف هذه املؤامرة. ويعمل الجندي بصورة عقالنية وقانونية يف تصحيح أي خطأ أو تشويش.

الجندي، املشارك يف نقاش أو جدال له عالقة بنشاط عسكري قبل القيام به، وخالله ومن بعده، يتخذ . ١٦

موقفا ويعرب عن رأيه حسب فهمه وإدراكه املهني، بصدق وجرأة ومنطق.

يستخدم الجندي القوة املمنوحة له تجاه اآلخر فقط بصورة منصفة، ومحدودة قدر اإلمكان، وعقالنية . ١٧

ومهنية. وسط تقديم االحرتام الالزم لحياة اآلخر الشخصية وجسده.

يعترب الجندي ظهوره بزي الجيش اإلرسائييل كرمز إلخالصه للقيم واملبادئ األساسية للجيش اإلرسائييل.. ١٨

جـ) ُقبالة العدو (يف مواجهة العدو)

يستعمل الجندي القوة املمنوحة له، يف كل عملية يف مواجهة العدو، من منطلق االلتصاق باملهمة، . ١٩

بجرأة وإدراك واستعداد متواصل للقيام بكافة مهامه، بالرغم من املجازفة بحياته أو أية صعوبة أخرى.

أن يكون الجندي مستعًدا للقيام بكل ما هو رضوري، حتى املجازفة بحياته، لتقديم مساعدة لزمالئه، . ٢٠

وأال يرتك جنودا جرحى يف ساحة القتال.

وأخالق . ٢١ السالح  بطهارة  ويلتزم  وروحها،  الحرب  قوانني  العدو حسب  قبالة  الجندي  أعامل  تكون  أن 

القتال.

يترصف الجندي مع جنود العدو ومواطني العدو، يف األرايض التي يسيطر عليها الجيش اإلرسائييل، وفق . ٢٢

قوانني الحرب ومضامينها وفقط ضمن إطار مهمته.

يعمــل الجنــدي بصــورة منصفــة ومنضبطــة وعقالنيــة ومهنيــة ضمــن مهمتــه، يف كل مــا لــه . ٢٣

عالقــة مبواطنــني يعيشــون أو موجوديــن يف األرايض التــي يســيطر عليهــا الجيــش اإلرسائيــيل، 

ــع املقدســة  ــم واملواق ــدي املعتقــدات والقي ــال أم بعــده. ويحــرتم الجن ــك خــالل القت ســواء أكان ذل
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ــش  ــم الجي ــق قي ــك وف ــهم، وذل ــم بأنفس ــا ه ــام يرونه ــني، ك ــؤالء املواطن ــة له ــة التابع والتاريخي

اإلرسائيــيل ومبادئــه األساســية ووفــق االحتياجــات العســكرية التــي تفرضهــا الظــروف.

يقاتل الجندي ويبذل أقىص جهده، حتى املجازفة بحياته، يك ال يستسلم للعدو بل يتغلب عليه. الجندي . ٢٤

ال يستسلم للعدو ما دامت لديه فرصة لتنفيذ مهمته. حتى لو مل تكن فرصة كهذه، ال يستسلم الجندي، 

ما دامت لديه فرصة لالتصال مع قائده أو قدرة عىل إنقاذ نفسه.

وبالرغم من كل يشء، فيام إذا وقع الجندي يف األرس، يلتزم ويترصف بحسب تعليامت الجيش اإلرسائييل . ٢٥

بصورة مسؤولة ومحرتمة ومتزنة.

د. تجاه هيئات أخرى

أن يفّضل الجندي ترويج أهداف الجيش اإلرسائييل حسب القانون والتعليامت واألوامر والقيم واملبادئ . ٢٦

األساسية، بدال من ترويج أهداف هيئة مدنية، يف كل حالة فيها تعارض بني أهداف الجيش اإلرسائييل 

وأهداف الهيئة املدنية ذاتها.

يقيم الجندي عالقات رسمية ومهنية مع هيئة مدنية دون إلحاق رضر بقيم الجيش اإلرسائييل ومبادئه . ٢٧

األساسية واحرتامه.

ميكن للجندي أن يكون مرتبطا بعالقات مع هيئة تجارية أو مدنية فقط مبا يتناسب واألوامر والتعليامت . ٢٨

القامئة ويف حدود مهمته.

وأال . ٢٩ وأعامله،  ومكانته  ودرجته  بوظيفته  تتعلق  هبات شخصية  عىل  الحصول  عن  الجندي  ميتنع  أن 

يطلب الجندي أو يوافق عىل الحصول عىل هبات أيا كانت ومن أي طرف كان، يف الجيش أو خارجه، 

مبارشة أو غري مبارشة، بينه وبني آخر، إال مبوجب األوامر والتعليامت املعمول بها.

أن يلتزم الجندي يف ظهوره العلني، خاصة يف وسائل اإلعالم الجامهريية، بالحصول عىل موافقة مسبقة، . ٣٠

وأن يكون ظهوره معربًا عن إخالصه املطلق والكامل للقيم واملبادئ األساسية للجيش اإلرسائييل، وأن 

الجمهور  ثقة  تعزيز  يف  هذا  ظهوره  ُيساهم  وأن  وقراراته  اإلرسائييل  الجيش  سياسة  ظهوره  يعكس 

بالجيش اإلرسائييل.

بالقيــم . ٣١ ا  ُمــرضٍّ ُيفــرس ســلوكه يف حــاالت (ظــروف) خاصــة بكونــه  الجنــدي، يف أال  أن يلتــزم 

واملبــادئ األساســية للجيــش اإلرسائيــيل، وأال ُينقــص مــن ثقــة الجمهــور بالجيــش اإلرسائيــيل 
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وأال يســاهم (ســلوكه) يف تكويــن أمنــاط ســلوكية، التــي ميكــن أن تلحــق رضًرا بتطبيــق قيــم الجيــش 

اإلرسائيــيل ومبادئــه األساســية.

هـ) يف االحتياط والتقاعد

أن يترصف الجندي خالل خدمة االحتياط مبوجب القيم واملبادئ األساسية للجيش اإلرسائييل السارية . ٣٢

عىل الجندي يف الخدمة اإللزامية.

يستطيع الجندي املّرسح أن يستعمل املعرفة الخاصة أو الحساسة التي كسبها أو وصلت إليه خالل . ٣٣

خدمته يف الجيش، فقط بعد الحصول عىل مصادقة مالمئة للقيام باستعامل تجاري أو إعالمي أو أي 

يشء آخر، خارج إطار الخدمة العسكرية يف الجيش، وذلك لرتويج مصلحة شخصية أو غريها.

ال يعتمد الجندي اُملّرسح عىل مكانته العسكرية، مبا فيها درجته يف االحتياط أو التقاعد، أو أن يسمح . ٣٤

آلخرين باستعامل ذلك بعد أن أنهى خدمته النظامية، فقط يف حاالت مدنية ال َيلحق منها رضر بقيم 

الجيش اإلرسائييل ومبادئه األساسية وكرامته أو بالثقة املتوفرة له يف أوساط الجمهور.

(إىل هنا ترجمة الوثيقة).. ٣٥

* * *

التي حصلت فيام ُيطلق عليه «حرب اإلرهاب» شكلت قيادة الجيش اإلرسائييل يف  للتطورات  ونتيجة 

العام ٢٠٠٤ طاقاًم من ضباط يف الجيش وقضاة محاكم سابقني ومحارضين يف مقدمتهم آسا كشري (واضع نص 

املفتاح/ املعيار األخالقي للجيش اإلرسائييل)، وواضع نص «املفتاح األخالقي ملحاربة اإلرهاب»، الذي شدد 

فيه عىل السلوك الصحيح خالل مواجهة إرهابيني، إذ أن ميدان عمل الجنود يف محيط مدين.

معنى ذلك، إضافة أحد عرش مبدأ قيميا آخر لروح الجيش اإلرسائييل:

تنفذ عملية عسكرية فقط ضد أهداف عسكرية.. ١

أن يكون استعامل القوة بصورة مهنية.. ٢

يستطيع الجنود استعامل أسلحة الجيش اإلرسائييل فقط.. ٣

عدم مهاجمة من استسلم.. ٤
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ُيحِقق مع األرسى َمْن ُمِنَح تصديًقا لذلك.. ٥

عىل الجنود الترصف باحرتام ومبحاسبة ذاتية تجاه السكان الفلسطينيني وتجاه املعتقلني.. ٦

عىل الجنود تقديم خدمات طبية مناسبة، إذا سنحت الظروف، لهم ولعدوهم عىل حد سواء.. ٧

النهب عمل غري قانوين مطلقا.. ٨

عىل الجنود احرتام املواقع واملمتلكات (األدوات) الدينية والحضارية.. ٩

عىل الجنود الدفاع عن قوات املساعدة الدولية، مبا يف ذلك ممتلكاتهم وسياراتهم.. ١٠

عىل الجنود إرسال تقارير عن كل مخالفة لهذا املفتاح.. ١١

وعلينا اإلشارة هنا إىل أن املفتاح/ املعيار مبجمله هو أساس قيمي منشود، وليس أمرًا ملزما. لهذا ترى 

قيادة الجيش اإلرسائييل أن أي انحراف عنه أمر وارد يف الحسبان، خاصة التناقض املحتمل بني تنفيذ القيمة 

العليا يف املفتاح األخالقي وبني التمسك بالهدف والسعي الحثيث لتحقيق االنتصار وبني قيم أخالقية أخرى.٢٧ 

وجوبه املفتاح/ املعيار األخالقي للجيش اإلرسائييل سواء الذي صدر يف العام ١٩٩٤ أو يف العام ٢٠٠٤ 

(املتعلق مبواجهة اإلرهاب) بسلسلة من االنتقادات واآلراء املعارضة له. ونوه املعارضون واملنتقدون إىل أن 

هذا املفتاح هو عبارة عن فهم للواقع من طرف واحد دون األخذ بعني االعتبار ظروف الطرف اآلخر، وهو 

يف هذه الحالة الفلسطينيون الواقعون تحت احتالل عسكري مبارش يف معظم مناطق السلطة الفلسطينية.

شاميل  حلف  أو  املتحدة  (كاألمم  أخرى  هيئات  أو  الدولة  بيد  أداة  هو  جيش  أي  أن  هؤالء  ويعتقد 

األطليس)، ويعمل هذا الجيش بواسطة أدوات غري أخالقية يف أساسها؛ العنف والقتل هام الظاهرتان األكرث 

الطرق  استعامل  إىل  الجيش  قيادة  متيل  الالأخالقية  وأعامله  الجيش  وجود  ولتربير  السياق.  هذا  يف  بروًزا 

الدفاعية يف مواجهة العدو وتهديداته للمدنيني من بني سكان الدولة. أي اللجوء إىل حالة دفاع يف مواجهة 
عملية غري أخالقية ألحد األطراف هي عبارة عن رشعية عملية غري أخالقية للطرف الثاين.٢٨

وجراء الشكل الالأخالقي يف الوسائل التي يستعملها الجيش، أصبح هناك أهمية لوجود مفتاح/ معيار 

أخالقي للحرب. أما املوجه األعىل للمفتاح األخالقي فهو اإلنصاف: محارب يواجه محاربا وليس شخًصا عادًيا 

ال ميلك وسيلة دفاعية.٢٩ 
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من الواضح هنا أن الجيش اإلرسائييل بقيادتيه، السياسية (الحكومة) والعسكرية (هيئة األركان العامة)، 

بدأ يتبنى قوانني حرب ُأدرج بعضها أو مضمونها يف املفتاح األخالقي. وهذا التوجه بطبيعة الحال هو جزء 

من اللعبة الدميقراطية وجزء من وسائل التغطية املسبقة ألعامل ال أخالقية يف معظمها الحًقا.

أوساط  يف  عديدة  أخالقية  تساؤالت  خاصة   والثانية  عام،  بشكل  األوىل  الفلسطينية  االنتفاضة  أثارت 

قيادات الجيش اإلرسائييل ويف عائالت الجنود: ما هي األهداف التي  من ورائها ُيرسل الجنود إىل الحرب؟ 

وما هي األهداف العامة التي يجب عىل دولة إرسائيل تحديدها يف ظل املواجهات الحالية والتي يجب عىل 

الجيش اإلرسائييل القيام بها؟ عدم التوافق يف إرسائيل بخصوص التصدي لالنتفاضة الفلسطينية بصورة كاملة 

وشاملة، أثار عدة تساؤالت أخرى يف ميادين األخالقيات املعمقة: ما هي أدوات مواجهة سكان ُعّزل رازحني 

تحت احتالل عسكري غاشم؟ هل فرض طوق أمني أو إغالق أو منع تجول أو تصفية جسدية هي عبارة عن 

ردود فعل آنية ونسبية؟ هناك عدم وضوح يف األهداف واآلليات.

مل يعد السؤال األخالقي هنا أن الجيش اإلرسائييل يحارب جيشا نظاميا، إمنا يواجه مقاومة شعبية بطريقة 

حرب العصابات، فأصبح عىل الجيش اإلرسائييل السري يف طريق خفض مستوى العنف والرضر الذي ُيصيب 

اإلرسائيليني. مبعنى أنه مل تعد تقف أمام الجيش اإلرسائييل مسألة االنتصار النهايئ وسحق العدو يف حرب 

خاطفة.٣٠ وبينت الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف متوز ٢٠٠٦ هذه الحالة.

 

لتوضيح ما ورد أعاله، وما يطرحه املفتاح ذاته من تناقض، نورد هذين املثلني:

واالمتحان  وسورية.  األردن  مرص،  جيوش  حاربت   ١٩٦٧ حزيران  حرب  يف  إرسائيل  أن  األول:   *

إرسائيل  واحتالل  العربية  الجيوش  هزمية  أعقاب  يف  ولكن  جيًشا.  يحارب  جيش  هنا:  املنصف  األخالقي 

ميلكون  ال  مدنيني  سكان  مواجهة  يف  ووحده  ذاته  اإلرسائييل  الجيش  وجد  األرايض،  من  واسعة  ملساحات 

خاصة  مواثيق  الدولية  الرشعيات  أوجدت  بالذات  الحالة  هذه  يف  توازن  وإلحداث  دفاع.  وسيلة  أية 

املدنية  جوانبها  يف  املواثيق  هذه  حاولت   .٣١  ١٩٤٩ جنيف  وميثاق   ١٩٠٧ (الهاي)  هاغ  ميثاق  مثل 

الرابع  ميثاق جنيف  ترفض بسط  إرسائيل  أن  ولكن يف حني  التوازن.  فقدان  توازن منصف يف حالة  خلق 

الجيش  فإن  املحتلة،  األرايض  عىل  احتالل)  وتحت  حرب  حالة  يف  املدنيني  السكان  عن  بالدفاع  (الخاص 
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إطار أخالقي يف حالة حرب إىل جيش يعمل عكس أخالق  اإلرسائييل قد تحول من جيش يعمل مبوجب 

الحرب. أي أنه يواجه جيش يحارب مدنيني عزّال كليٍّا. وهذا يتعارض مع األخالق العسكرية التي تنادي بها 

إرسائيل وتفتخر بها يف املحافل الدولية وبواسطة وسائل إعالمها املتنوعة.

* الثاين: مسألة مصادرة األرايض عىل يد سلطات الجيش اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة. نلحظ 

هنا أن طرًفا يستعمل القوة العسكرية التي بحوزته، لسلب أراض من أصحابها الرشعيني الذين ال ميلكون 

أية وسيلة ملنع هذه املصادرة (حتى أن اُملّرشع يف إرسائيل قد رشع قوانني تكون رشعية قانونية ملثل هذه 

األعامل – أي املصادرة). الحالة واضحة يف هذا املثال: استعامل قوة دون وجود رشعية أخالقية لها. الرشعية 

التي يقدمها أصحاب القوة يف هذه الحالة هي أيديولوجية. إنهم يقومون بخطوة املصادرة من منطلق رؤية 

صهيونية أو استعامل فكرة أرض إرسائيل الكاملة أو تحرير األرض التي كانت بيد العدو فرتة طويلة وعادت 

إىل أصحابها الرشعيني املؤمتنني عليها بقوة إلهية!. فتؤخذ أرض ميلكها فلسطيني وتعطى األرض ذاتها ليهودي. 

خطوة كهذه هي يف حّد ذاتها مندرجة يف سّلم الخطوات غري الرشعية والالأخالقية والعنرصية، وال عالقة لها 

يف مسألة الدفاع عن النفس أمام العدو.

وباإلمكان عرض وتقديم مجموعة كبرية من األمثلة حول أعامل ال أساس أخالقيا لها يقوم بها الجيش 

اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية تجاه مواطنني مدنيني عزل: سلب املياه، هدم البيوت، طرد، تجريف أراض 

واقتالع أشجار بذرائع حامية املستوطنني، وقيام املستوطنني بأعامل إرهابية ضد مدنيني فلسطينيني ُعّزل. 

هذا يعني شيًئا واحًدا أن الجيش اإلرسائييل يف مثل هذه الحاالت يقوم بعمليات حربية ضد سكان ُعّزل. 

وهذا ال عالقة له بأية صورة كانت مع توفري األمن ملواطني إرسائيل. وذهب بعض املعارضني لنهج الجيش 

اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية إىل أبعد من ذلك، بأن هذا الجيش ميارس إرهابا انتقاما ملا سببه بنفسه.٣٢ 

إزاء هــذا املفتــاح/ املعيــار األخالقــي ُتطــرح تســاؤالت عــدة، يف مقدمتهــا، كيــف ميكــن لســكان 

ــة  ــا صف ــي له ــة الت ــوات العملي ــي الخط ــا ه ــهم وم ــن أنفس ــاع ع ــالل الدف ــت احت ــني تح ــني واقع مدني

للجيــش  األخالقــي  املفتــاح  أن  الواضــح  فمــن  بهــا؟  أنفســهم  عــن  ليدافعــوا  األخالقيــة  الرشعيــة 

اإلرسائيــيل ال يتعامــل مــع الطــرف اآلخــر (يف هــذه الحالــة الفلســطيني). الفلســطينيون الرازحــون 
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تحــت االحتــالل اإلرسائيــيل املبــارش وغــري املبــارش ال يســتطيعون إرســال طائــرة لتصفيــة ناهبــي األرايض 

ومدمــري البيــوت وغريهــم. حتــى أنهــم ال يســتطيعون إرســال قــوة عســكرية أو بوليســية للحيلولــة دون 

تنفيــذ املصــادرات أو أوامــر الهــدم الالأخالقيــة وغــري الرشعيــة.

املآزق التي تواجهها املؤسسة العسكرية يف مجال املعيار األخالقي

نجحت االنتفاضة الفلسطينية أكرث من كافة الحروب اإلرسائيلية ضد العرب يف إدخال املؤسسة العسكرية 

اإلرسائيلية يف مآزق أخالقية. وهذه املآزق ليست نظرية لالستهالك اإلعالمي، إمنا هي ميدانية وآنية يواجهها 

الجنود اإلرسائيليون يف كل عملية تحرك عسكري يقومون بها أو قيامهم بتنفيذ عملية عسكرية أو وقوفهم 
عىل الحواجز، حيث يكون احتكاك مبارش ومتوتر بني الجنود وبني الفلسطينيني.٣٣

األخالقيات  مستوى  يف  الحاصلة  التغيريات  إىل  اإلرسائيليني  واملراقبني  الباحثني  من  عدد  توصل  ولقد 

العسكرية. فتبني لهم أنها ليست جامدة أو ذات صفة قانونية جافة. كام حاول املفتاح/ املعيار األخالقي 

الجنود  أعصاب  تثري  العسكري  الحاجز  عند  حوادث  أو  التفجريية  العمليات  تعد  فلم  وتصنيفها.  وضعها 

كثريا. كام أنها مل تعد محورا مركزيا يف أجندة اإلرسائيليني.  وبالتايل فإن العمليات العسكرية اإلرسائيلية ضد 

فلسطينيني أو مواقع فلسطينية مل تحرك اإلرسائيليني بجامعاتهم لالعرتاض عليها، قبلوها كأمر ُمسّلم به وواقع 

ومنطق يف مواجهة عدو رشس يحاربهم يوميا ويسعى إىل القضاء عليهم (القصد هنا بـ «العدو» الفلسطيني).

 مبعنى آخر أن رغبة االستمرار والبقاء يف هذه البالد هو ما ُيكسب أعامل املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية 

صفة رشعية، فهذه املؤسسة بوسائل أعالمها املجندة لخدمتها تثري دوما وضعية الضحية .

والتربير ألعامل املؤسسة العسكرية موجود دامئا وبجاهزية قصوى، بأنها خطوة مركزية وأساسية للحفاظ 

عىل بقاء اإلرسائيليني يف حالة آمنة للغاية. فعمليات مثل: الرضب املربح، ومصادرة األرايض، وجرف األرايض 

الزراعية، واقتالع األشجار الثمرية والقدمية كالزيتون، وبناء جدار الفصل العنرصي، واالجتياحات، واالغتياالت، 

وهدم املنازل، ونصب الحواجز، وقطع التيار الكهربايئ، ومنع وصول املواد األساسية كالغذاء واملؤن واألدوية 
وغريها... كلها مرشوعة من أجل تحقيق األمن لإلرسائيليني.٣٤



٤٨٣

أما بالنسبة لوضعية الجندي اإلرسائييل يف الحالة التي وضع فيها، أي يف حالة مواجهة مدنيني يف مناطق 

مأهولة بالسكان، بل األعىل كثافة يف العامل، تضعه ـ أي الجندي ـ وفق رؤية قيادات املؤسسة العسكرية 

التزامه ومتسكه باملهمة وتأديتها عىل الوجه املطلوب وبني الحفاظ  ومراقبي السلوك األخالقي أمام مأزق 
عىل حياة اإلنسان.٣٥

الجيش  قيام  كانت  اإلرسائييل  املجتمع  داخل  األخالقي  امليدان  يف  جدال  أثارت  التي  القضايا  إحدى 

باستخدام فلسطينيني دروعا برشية يف ظروف اعتقال مطلوب فلسطيني  أو يف حالة اجتياح لبلدة أو قرية 

أو حارة داخل مدينة.٣٦ ووصلت القضية إىل دهاليز املحكمة العليا يف إرسائيل التي نظرت يف مجموعة من 

االلتامسات التي ُقّدمت إليها، وأصدرت قرارها بتوقيف استخدام فلسطينيني دروعا برشية. ويعتقد قياديو 

الجيش اإلرسائييل أن هذا القرار سيزيد من تعقيد املسألة، إذ لن يتمكن الجندي من التمييز بني األبرياء 

واملجرمني (عىل حد وصفهم لنضال الفلسطينيني)، ما سيزيد من املأزق األخالقي.٣٧ 

رفض الخدمة العسكرية يف إرسائيل وموقف املؤسستني السياسية والعسكرية

الحروب  أن  املجتمع اإلرسائييل، واملالحظ  العسكرية٣٨ داخل  التجنيد والخدمة  وتزايدت حركات رفض 

اإلرسائيلية يف لبنان واالنتفاضة الفلسطينية كانت أحد العوامل املركزية يف هذه الحركات وانتشار ظاهرة 

انتظمت مجموعات من  إمنا  االحتياط  أو يف  أفراد مجندين  الخدمة عىل  يقترص رفض  الخدمة. ومل  رفض 

املحاربني، خاصة يف االحتياط، وأصدرت بيانات عربت فيها عن مواقفها تجاه ما كان يقوم به الجيش اإلرسائييل 

يف لبنان، وما يقوم به يف األرايض الفلسطينية.٣٩ 

أو  النظامية  العسكرية  بالخدمة  يقومون  ممن  سواء  اإلرسائيليني  من  العدد  قليلة  مجموعات  وبادرت 

االحتياط أو أنهم أنهوا خدمتهم يف الجيش اإلرسائييل، بتنظيم عرائض يعربون فيها عن رفضهم لشكل من 

أشكال الخدمة، مثل قصف مدفعي أو صاروخي بالطائرات ملواقع مدنية فلسطينية يف الضفة الغربية أو يف 

قطاع غزة. ومن أشهر هذه العرائض «رسالة املحاربني» و «رسالة طالب الثواين عرش» وغريها...

رسالة املحاربني

اإلرسائيــيل،  الدفــاع  جيــش  يف  مقاتلــون  احتيــاط  وجنــود  ضبــاط  «نحــن  الرســالة:  يف  جــاء 
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نشــأنا عــىل أســس الصهيونيــة والتضحيــة والعطــاء لشــعب إرسائيــل ولدولــة إرسائيــل. خدمنــا يف الخطــوط 

األماميــة، كنــا األوائــل يف تنفيــذ كل مهمــة، صعبــة أو ســهلة، يف ســبيل الدفــاع عــن دولــة إرسائيــل ودعمهــا.

نحن ضباط وجنود مقاتلون نخدم دولة إرسائيل ألسابيع طويلة يف كل سنة، بالرغم من الثمن الغايل، 

واستلمنا أوامر وتعليامت ال عالقة لها بأمن الدولة بأي شكل كان، وأن هدفها الوحيد هو تكريس السيطرة 

عىل الشعب الفلسطيني.

نحن، الذين رأينا بأم عيوننا الثمن الدموي الذي يجبيه االحتالل يف الطرفني. نحن الذين رأينا كيف أن 

األوامر التي تلقيناها تدمر كل القيم التي تربينا عليها يف هذه البالد. ندرك اليوم أن مثن االحتالل هو فقدان 

ليس  املحتلة  األرايض  أن  نعرف  ونحن  بأكمله.  اإلرسائييل  املجتمع  وتدمري  اإلرسائييل  الجيش  يف  اإلنسانية 

إرسائيل، وأن نهاية املستوطنات التفكيك.

وطرده  كامل  شعب  عىل  السيطرة  بهدف  األخرض  الخط  وراء  القتال  يف  نستمر  لن  أننا  بهذا،  نرصح 

وتجويعه وإذالله.

نرصح بهذا أننا سنخدم يف الجيش اإلرسائييل يف أية مهمة تفيد الدفاع عن دولة إرسائيل.
مهمة االحتالل والقمع ال تخدم هذا الهدف – ونحن لن نكون ضلعا فيها».٤٠

وتعرض املوقعون عىل رسالة رفض الخدمة يف األرايض الفلسطينية إىل موجة من النقد الالذع من أوساط 

الجيش اإلرسائييل  الخطوة زعزعة صورة ودور  سياسية وعسكرية وفكرية يف إرسائيل، ألنهم رأوا يف هذه 

يف حامية شعب ودولة إرسائيل. ومن بني هؤالء كان يف املقدمة آسا كارش، مؤلف املفتاح/ املعيار األخالقي 

الرافض  (البيان)  الترصيح  أيضا بقوله: «إن  الجيش  الذي عرب عن موقفه، موقف قيادة  للجيش اإلرسائييل 

للخدمة هو مبثابة مخالفة للقانون. الحديث هنا عن رفض االنصياع للقانون يف دولة دميقراطية». وأضاف 

كارش: «أنا أؤيد االغتياالت ألنه يوجد لذلك تفسري أخالقي واضح. من جهتي مسموح تفجري يف منطقة سكنية 

كثيفة مهام كانت، يف حالة وجود شخص يخطط لعملية إرهابية، حتى لو قتل عدد ممن حوله ال عالقة لهم 
بعمله».٤١

عــىل  املزمعــني  عــرش  الثــواين  رســائل طلبــة  مــن  عــددا  اإلرسائيليــة  اإلعــالم  وســائل  ونــرشت 

وإنســانية  ضمرييــة  ألســباب  اإلرسائيــيل  الجيــش  يف  الخدمــة  رفضهــم  عــن  فيهــا  عــربوا  التجنــد، 

ــدارس  ــدة م ــن ع ــرش م ــاين ع ــرش والث ــادي ع ــني الح ــالب يف الصف ــا ط ــالة كتبه ــذه رس ــية، وه وسياس
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يف تــل ابيــب: «نحــن الشــباب مواطنــي دولــة إرسائيــل، نؤمــن بقيــم الدمقراطيــة واإلنســانية والتعدديــة، 

ــا  ــل. واجبن ــة إرسائي ــا حكوم ــي اختارته ــع الت ــالل والقم ــة االحت ــاركة يف سياس ــا املش ــن رفضن ــن ع نعل

الضمــريي واملــدين العمــل مــن أجــل حاميــة هــذه الحقــوق بواســطة رفضنــا املشــاركة يف تنفيــذ سياســة 

ــالل والقمــع. االحت

ملاليني  أساسية  حقوقا  ُيصيب  اإلنسان.  بحياة  عميق  وإلحاق رضر  اإلنسانية  بفقدان  مرهون  االحتالل 

البرش ويسبب القتل واألمل يوميا. ُيسبب مصادرات األرايض وهدم جارف للبيوت السكنية واملباين العامة 

واالعتقاالت واإلعدامات دون محاكامت، والتنكيل وقتل أبرياء وتجويع ومنع من تلقي خدمة ورعاية صحية 

انتظام نهج حياة  البناء يف املستوطنات والحيلولة دون  وعالجية، وتنفيذ عقاب جامعي، وتوسيع مساحة 
طبيعي داخل إرسائيل. وهذه كلها تعترب مخالفات صارخة لحقوق اإلنسان التي نتمسك بها».٤٢

أما موقف معاريض طرح كارش فجاء عىل لسان أحد املوقعني عىل البيان أعاله وهو طيار يف سالح الجو 

اإلرسائييل بقوله: «انتظرنا منك شخصيا، أنت واضع املفتاح األخالقي للجيش اإلرسائييل يف أن تبادر وتوقف 

البشع، ونحن شهود عىل  الواقع  الجيش لتجميل  االنجراف يف كل ما يحدث يف املناطق. اخرتقت صفوف 

فشلك هذا. منحت تصديًقا مزعزعا لتنفيذ جرائم حرب. نصيبك كان كبريا يف تدهور الجيش اإلرسائييل لجيش 

قمع، إذالل واغتياالت. إنني أوجه التهمة إليك مبنح مصادقات لتنفيذ أعامل يجب أال تنفذ أصال.»٤٣ 

هذا النقاش يؤكد التخبطات والرصاعات الداخلية التي متر بها املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية وانعكاس 

ذلك عىل رشائح معينة ومحددة داخل املجتمع اإلرسائييل.٤٤ ولكن املؤكد أنه بالرغم من وجود معارضني 

األرايض  يف  الخدمة  معارضة  حركات  من  عدد  بروز  من  وبالرغم  اإلرسائييل،  للجيش  األخالقي  للمفتاح 

الفلسطينية، إال أن صورة الجيش اإلرسائييل بكونه األكرث أخالقية يف العامل ما زالت مستحوذة عىل قطاعات 

بهذه  اإلرسائييل  الجيش  بتسويق  والعسكرية  السياسية  املؤسسات  وتقوم  اإلرسائييل.  املجتمع  يف  واسعة 

الصورة عاملًيا.
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خالصة

بالرغم من وجود مفتاح/ معيار أخالقي للجيش مصادق عليه من قبل املؤسستني السياسية والعسكرية 

إال أن سلوك امليدان يختلف متاما عام يشري إليه املفتاح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دعوات كثرية 

بدأت تنطلق من قيادات يف الجيش اإلرسائييل تدعو إىل تبني معيار أخالقي مؤقت تفرضه ظروف التحرك 

يف امليدان دون التقيد مبعيار عام وشامل ال يؤخذ بعني االعتبار وضعية امليادين الذي يعمل فيه الجندي.

والحظنا أن املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية ماضية يف محاربة الفلسطينيني املدنيني بكونهم يشكلون خطرا 

عىل أمن وسالمة الجمهور اإلرسائييل وإرسائيل.

لهذا، نعتقد أن معيارا أخالقيا مل ينضج بعد وجوده يف إرسائيل ما دامت سياسات الحكومة واملؤسسة 

اإلرسائيلية تتعامل مع الفلسطينيني بالصورة  التي وصفناها، وما دامت إرسائيل تنظر إىل أمنها فقط دون 

أمن غريها، وللغري أمن أيضا.
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الهوامش
١  لكسيكون كواح همجني... مصدر ذكر سابقا، ص ١٧٨.

٢  ياهاف، طهارة السالح،...مصدر ذكر سابقا، ص ١٩.

٣  انيتا شابريا، سيف الحاممة،ص ص ٣٢٤-٣٥١.

٤  ياهاف، طهارة السالح... ص ٢٢٨. وعوز أملوغ، شخصية الصربا، عام عوفيد، تل ابيب، ١٩٩٧، ص ٣٠٤. القصد بـ 

«الصربا» بالعربية من ولد يف فلسطني أو ولد لعائلة يهودية ذات جذور فلسطينية تعود إىل بضع مئات من السنني. ومثلوه 

بشجر الصّبار الفلسطيني لصالبته وجذوره العميقة يف األرض.

٥  ديفيد نيف، يف معارك االتسل، معهد كالوزنر وهدار، تل ابيب، ١٩٦٥، املجلد األول، ص ٣٠٠. هذا الكتاب مؤلف 

من ستة مجلدات صدرت بني ١٩٦٥ و ١٩٧٦. والكتاب عبارة عن رواية ارسائيلية ـ صهيونية ملنظمة االتسل االرهابية.

٦  نيف، املصدر السابق، املجلد الثاين، ص ٧٧.

٧  لكسيكون كواح همجني،....مصدر ذكر سابقا، ص ١١٥.

٨  «آسا كارش»، محارض ومفكر يهودي يعمل محارضا يف جامعة تل ابيب، ونرش العديد من الكتب والدراسات حول 

مفهوم الفلسفة االخالقية. ووضع مؤرش أو معيار االخالق للجيش االرسائييل بناء عىل طلب رسمي وجه إليه من هيئة االركان 

العامة. 

٩  اغتيال يرسائيل يعقوب دهان عام ١٩٢٤ عىل يد أعضاء من منظمة هشومري بينهم اسحق بنـ  تسفي، الذي اصبح 

ثاين رئيس لدولة ارسائيل) 

١٠  ياهاف، طهارة السالح... مصدر ذكر سابقا، ص ٢٩.

١١  ياهاف، طهارة السالح...، ص ٣٢.

١٢  ياهاف، طهارة السالح...، ص ٣٤. يهودا بن ديفيد، فرق النار تتحرك ليال،الكيبوتس املوحد، تل ابيب، ١٩٨٤. ص 

٣٠. غرشون ريفلني(محرر)، للنار والدرع: تاريخ الحراسة العربية، معراخوت، تل ابيب، ١٩٦٤، ص ٢٧٩. توم سيجيف، ايام 

شقائق النعامن: فلسطني ايام االنتداب، إصدار كيتري، القدس، ١٩٩٩، ص ص ٣٤٨-٣٥٠.  

١٣  اشرتك يف تنفيذ العملية يف ٢٠ حزيران عام ١٩٣٩ كال من شلومو شمري ويغآل ألون واوري بن اليعيزر. راجع أطلس 

كارتا للهاغاناه، ص ٥٤.

انجليزيا، ٩٢ قتيال يهوديا، ٤٨٦ قتيال من  ١٤  حصيلة أحداث عام ١٩٣٨ بلغت قرابة ٣٧١٧ إصابة، منها ٦٤ قتيال 

املدنيني الفلسطينيني، ١١٣٨ قتيال فلسطينيا مسلحا. العدد الكبري لإلصابات القاتلة بني العرب، ستة أضعاف عن اليهود، ميكن 

أن يدل عىل حجم العنف االنجليزي واليهودي تجاه الفلسطينيني. راجع شبتاي تيفت، بن غوريون وعرب أرض ارسائيل، ص 

٢٨٧ وص ٣٠٠، باالعتامد عىل إحصائيات أوردتها جريدة النيويورك تاميز. 

١٥  ياهاف، طهارة السالح... ص ص ٧٦-٨٤.

أمنوذجيـــة  جرميـــة  صنـــرب  اليـــاس  ويعتربهـــا   .١٣٨ وص   ١٣٧ ص  الســـالح...  طهـــارة  ياهـــاف،    ١٦
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ـــم  ـــية كاظ ـــن الفرنس ـــه ع ـــب، ترجم ـــطني ١٩٤٨ التغيي ـــه: فلس ـــع كتاب ـــطينيني. راج ـــري للفلس ـــرد وتهج ـــرشوع ط ـــق م لتحقي

ـــريوت، ١٩٨٧. ص ص ١٦٠-١٧٠. ـــرش، ب ـــات والن ـــة للدراس ـــة العربي ـــاد، املؤسس جه

١٧  ميكن مراجعتها عىل موقع: www.palestineremembered.com وايضا يف كتاب عارف العارف، نكبة فلسطني 

والفردوس املفقود. وكتابا بني موريس: والدة مشكلة الالجئني الفلسطينيني، ومعارك الحدود(بالعربية). ويف كتاب ايالن بابه، 

التطهري العرقي يف فلسطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، ٢٠٠٧. 

١٨  ياهاف، طهارة السالح... ص ١٨٦.

١٩  الون كديش، من االقتصاد والسالح: التأهيالت املجندة يف الباملاح، إصدار معهد غالييل باملشاركة مع فاتح، تل 

ابيب، ١٩٩٥، ص ٢٤٤ وص ٢٤٥.

٢٠  أشارت عدة دراسات إىل وجود مخطط إلبادة جامعية للفلسطينيني ونهب ممتلكاتهم سواء كانت املنقولة أو غري 

املنقولة. وكان آخر هذه الدراسات كتاب ايالن بابه، الذي أرشنا إليه سابقا.

٢١  بني موريس، والدة مشكلة الالجئني الفلسطينيني...، ص ٩٤. يغآل عيالم، منفذو األوامر، القدس، ١٩٩٠، ص ص 

.٣١-٥٢

٢٢  تقارير أمنستي للفرتة املشار إليهان عىل سبيل املثال. 

www. :التايل النحو  ٢٣  املفتاح/ املعيار األخالقي للجيش االرسائييل يف موقع الجيش االرسائييل عىل االنرتنت عىل 

dover.idf.il/code_of_ethics  ويف كتاب آسا كارش، األخالق العسكرية، إصدار وزارة الدفاع، تل ابيب، ١٩٩٦. 

٢٤  آسا كارش، األخالق العسكرية، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٤٥.

٢٥  كارش،... مصدر ذكر سابقا، ص ٢٤٥.

٢٦  كارش،... مصدر ذكر سابقا، ص ٢٤٦.

٢٧  راجع املوسوعة الحرة «ويكيبديا»، بالعربية حول قيم الجيش؛ وأيضا راجع موقع الجيش االرسائييل عىل االنرتنت: 

. www.idf.gov.il

٢٨  دافيد بار طال ودافيد لفني، تأثري أحداث مركزية عىل اآلراء املسبقة: فرتة االرهاب يف ارسائيل ورؤية الشباب 

 European Journal of Social يف  نرش  لبحث  بالعربية  ملخص  عامة،  والعرب  واالردنيني  الفلسطينيني  تجاه  ارسائيل  يف 

٢٦٥-٢٨٠.pp ,(٢٠٠١)٣١ ,Psychology

٢٩  من مقالة عاموص جفيتس، أخالق من طرف واحد، يف موقع www.hagada.org.il بتاريخ ٣١\٣\٢٠٠٤.

٣٠  باروخ نبو وياعيل تسور، أخالق، قانون يف الحرب، ورقة تلخيصية ضمن مرشوع الجيش واملجتمع. إصدار جيش 

الدفاع االرسائييل واملعهد االرسائييل للدمقراطية، القدس، ٢٠٠٣، ص ١٦.
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٣٢  جفريتس، مصدر ذكر سابقا.

٣٣  نبو وشور، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٢.
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٣٤  نبو وشور، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٣.

٣٥  أثريت قضايا مئات من الحاالت املرضية لفلسطينيني يصلون إىل حواجز بنية عبورها للوصول إىل مستشفى يف 

ارسائيل أو يف مدينة فلسطينية. حوامل فقدن حياتهن وحياة األجنة عند الحواجز بسبب متسك الجنود باألوامر وطاعتهم لها، 

لكونها ـ أي األوامر ـ أقدس من حياة اإلنسان غري اليهودي. ولكن املرشع أو واضع املعيار األخالقي للجيش االرسائييل اخذ بعني 

االعتبار مثل هذه الحاالت، فنسمع بني الفينة واألخرى أن جنديا أو جندية قدمن مساعدة لحامل أو ملسن أو مريض. ولكن 

هذه الحاالت نادرة، وإال لراجت األخبار بشأنها يف كل حدب وصوب.

٣٦  عىل سبيل املثال يشري تقرير امنستي حول االجتياح االرسائييل ملدينتي جنني ونابلس عام ٢٠٠٢ إىل مجموعة 

كبرية جدا من األعامل االنتقامية والتخريبية ملواقع ليست عسكرية إطالقا كالبيوت والساحات واملدارس واملحالت التجارية 

 Amnesty International, Schielded from Scrutiny: IDF اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  متنوعة،  خدمية  ومؤسسات 

 .٢٠٠٢ .Violatios in Jenin and Nablus, Nov

٣٧  نبو وشور، مصدر ذكر سابقا، ص ٢٨.

٣٨  جوين منصور، «رافضو الخدمة العسكرية: أخالقيات الجيش االرسائييل يف ميزان وجوده»، يف قضايا ارسائيلية (رام 

الله)، السنة الخامسة، العدد ٢٠٠٥/٢٠، ص ص ٥-١٤. فادي نحاس، «ظاهرة رفض تنفيذ األوامر العسكرية، وظاهرة الترسب 

من الخدمة العسكرية»، يف قضايا ارسائيلية ، السنة السابعة، العدد ٢٠٠٧/٢٧، ص ص ٨٤-٨٧.

٣٩   ظهرت عدة حركات رافضة الخدمة يف األرايض الفلسطينية أو رافضة تنفيذ أوامر ترى فيها جرائم تجاه مجتمع 

مدين أعزل، منها رسالة املحاربني وبيان الطيارين. ومواقع عدة عىل شبكة اإلنرتنت مثل «أومتس لرسيڤ» (جرأة للرفض)، 

.(www.seruv,org.il)

 . www.seruv.org.il:٤٠  نرشت عىل موقع خاص عىل االنرتنت برافيض الخدمة كالتايل

٤١  وردت أقواله هذه يف موقع: ynet.co.il بتاريخ ١٨\١\٢٠٠٤.

٤٢  وردت يف موقع: www.msn.co.il بتاريخ ٢٢ كانون أول ٢٠٠٦. 

٤٣   وردت ردودهم عىل موقع: ynet.co.il بتاريخ ١٨\١\٢٠٠٤.

٤٤   نرشت دراسات وأبحاث عديدة يف إرسائيل حول رافيض الخدمة وانعكاساتها يف املجتمع اإلرسائييل, من أبرزها 

كتاب ح. جنتس، اإلنصياع والرفض – فوىض فكرية ورفض سيايس. يّدعي جنتس أن رفض الخدمة نابع من منطلقات شخصية 

يف البداية تتعارض مع الضمري الشخيص، ومل ُيخطط رافض الخدمة يف األساس الوقوف يف مواجهة الحكومة. لذا ال ميكن الحديث 

عن عصيان مدين أو مترد عسكري. (راجع كتابه ص١٣).
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أ)  أرشيفات 

أرشيف الجيش اإلرسائييل.. ١

أرشيف الهاغاناه.. ٢

أرشيف االتسيل.. ٣

أرشيف ليحي.. ٤

أرشيف الپاملاح.. ٥

أرشيف دولة إرسائيل.. ٦

األرشيف الصهيوين.. ٧

أرشيف جڤعات حبيبا.. ٨

أرشيف مدينة حيفا.. ٩

ب) وثائق منشورة

- تقرير اللجنة امللكية لفلسطني، بالغ رسمي رقم ٣٧/٩، ٧ متوز سنة ١٩٣٧.

- جميل الشقريي، مجموعة الشهادات واُملذكرات املقدمة إىل لجنة التحقيق االنكلو ـ أمريكية املشرتكة حول 

قضية فلسطني مع توايص اللجنة، مطبعة النجاح التجارية ـ يافا، ١٩٤٦.

- حرب اختيارية، تقرير مركز يايف للبحوث االسرتاتيجية، تل ابيب، ١٩٨٥.
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أورن، ميخائيل، شيشه مييم شل ميلحامه: همعرخه ششينته إت بني همزراح هتيخون (ستة ايام للحرب ـ الحرب التي غرّيت وجه 
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ايلون، « أمن إرسائيل القومي خالل ٣٥ عاما من عمرها،» تطور العقيدة العسكرية  اإلرسائيلية  خالل ٣٤ عاما، قربص: مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٣،  ص ١٧ – ٢٨ . ( اعداد سمري جبور)

بابه، ايالن، التطهري العرقي يف فلسطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بريوت، ٢٠٠٧.

للجيش  الرسمية  (الرواية  الدفاع اإلرسائييل)  ـ جيش  أيام  ( ستة  ليرسائيل  شيشه مييم – تسفا هغانا  أون، مردخاي،  ـ  بار 

اإلرسائييل حول الحرب)، وزارة الدفاع - تل ابيب، ١٩٦٨.

بار ـ أون، مردخاي، شعري عزه – مدينيوت هبيطحون فهحوتس ملدينة يرسائيل (أبواب غزة ـ سياسة األمن والخارجية لدولة 

إرسائيل: ١٩٥٥-١٩٥٦، عام عوفيد – تل أبيب، ١٩٩٢.

بار, يخا، كفيم أدوميم إلسرتاتيغيات هرتيعا هيرسائيليت ( الخطوط الحمراء إلسرتاتيجية الردع اإلرسائييل، تل أبيب، ١٩٩٠.

بار ـ يوسف، اوري، هتسوفه شنريدم – هفتعات ملحيمت يوم هكيبوريم فهشلخوتيها (املراقب الذي غّط بالنوم ـ مفاجأة 

حرب يوم الغفران وخلفياتها)، إصدار زمورا  بيتان – اللد، ٢٠٠١.

باعيل، مائري، من ههاغاناه لتسفا هاغاناه (من الهاغاناه إىل جيش الدفاع)، إصدار زمورا ـ بيتان ـ مودان، تل ابيب، ١٩٧٦.

باعيل، مائري، هتبتحوت كواح همجني هعفري ١٩٠٧-١٩٤٨ (تطور قوة الدفاع العربية ١٩٠٧-١٩٤٨)، إصدار البث الجامعي 

إلذاعة الجيش اإلرسائييل ـ تل ابيب، ١٩٨٩.

باور، يهودا، ديبلوماتيا أومحتريت مبدينيوت هتسوينيت ١٩٣٩-١٩٤٥ (دبلوماسية وعصابات يف السياسة الصهيونية ١٩٣٩-

١٩٤٥)، مكتبة العامل ـ تل ابيب، ١٩٦٦.

برنر، أوري، لتسافا يهودي عتساميئ (نحو جيش يهودي مستقل)، الكيبوتس املوحد يف الهاغاناه، ١٩٤٥ وطبعة جديدة عن 

ياد طبنكني - تل ابيب، ١٩٨٥.

ملحيمت بريرا (حرب اختيارية)، مركز يافا للبحوث اإلسرتاتيجية، جامعة تل أبيب، ١٩٨٥.

بري ـ فولسكني، يعقوب، مراجليم أو جيبوري هموليدت (جواسيس أو إبطال الوطن)، إصدار شومرون، ١٩٣٠. طبعة جديدة 

مزيدة ومنقحة بعنوان: پرشات نييل (قضية نييل)، إصدار عيديت ـ تل ابيب، ١٩٥٨.

العسكرة  تكون  املنظار:  (عرب   ١٩٣٦-١٩٥٦ هميليطاريزم هيرسائييل  هيفترسوتو شل  هكفينت:  ديرخ  اوري،  اليعازر،  بن 

اإلرسائيلية ١٩٣٦-١٩٥٦)، إصدار دفري ـ تل ابيب، ١٩٩٦.

بن تسيون، دينور وآخرون، سفر تولدوت ههاغاناه (كتاب تاريخ الهاغاناه)، املجلد األول، معراخوت، تل ابيب، ١٩٥٤.

بن غوريون، دافيد، مدينات يرسائيل همحوديشت (دولة إرسائيل املتجددة)، إصدار عام عوفيد ـ تل ابيب، ١٩٥٩.

بن غوريون، دافيد، من هيومان ـ ملحيمت هعتصمؤوت (من اليوميات ـ حرب االستقالل)، وزارة الدفاع اإلرسائيلية، الطبعة 

الثالثة، ١٩٨٧.
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بن مئري، يهودا،« كبالت هحالطوت مبدينيوت هبطحون ليئومي» (اتخاذ القرارات بسياسة األمن القومي)، الكيبوتس املوحد، 

١٩٨٧، ص ١٥٤-١٨٥.

بن يهودا وآخرون(محررون)، همئفاك لبيطاحون اولعتصمؤوت (النضال من أجل األمن واالستقالل)، مسادا ـ رمات غان، 

.١٩٧٤

بيغن، مناحيم، همريد(التمرد)، إصدار أحيآصاف ـ القدس، ١٩٥٠. وللكتاب ترجمة إىل العربية.

تلمي، افرايم، مجني فشيالح: مهشومري عاد ملحيمت شيشت هياميم (دفاع ورسالة: من هشومري حتى حرب األيام الستة)، 

تل ابيب، ١٩٦٨.

جلبار، يوآف، جرعني لتسفا عفري؛ تروماتام شل يوتسئي هتسافا هربيطي لهكامت همدينه (نواة الجيش العربي النظامي: 

مساهمة مرسحيي الجيش الربيطاين يف إقامة الدولة)، إصدار ياد بن تسفي ـ القدس، ١٩٨٩.

جورن، يعقوب، طحنات عتليت: نييل (محطة عتليت: نييل)، إصدار يارون جوالن ـ تل ابيب، ١٩٩١.

بريوت،  ـ  الفلسطينية  الدراسات  فلسطني ١٩١٧-١٩٤٨، مؤسسة  السياسية يف  واملؤسسات  القيادات  نويهض،  بيان  الحوت، 

.١٩٨١

الخالدي، وليد، دير ياسني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، ١٩٩٧.

الخطيب، محمد منر، رس النكبة، دار الحياة ـ بريوت، ١٩٦٣.

ـ  الغرب  للنرش والتوزيع واإلعالن، طرابلس  العامة  املنشأة  الربيطاين ١٩٢٢-١٩٣٩،  فلسطني واالنتداب  خلة، كامل محمود، 

ليبيا، الطبعة الثانية، ١٩٨٢.

دغان، شاؤول، هبوش؛ بلوغوت هساديه شل إرغون ههاغاناه (كتائب ميدانية تابعة للهاغاناه)، إصدار وزارة الدفاع بالتعاون 

مع مركز تاريخ قوة الدفاع»الهاغاناه» عىل اسم يرسائيل غالييل ـ تل ابيب، ١٩٩٥.

ديان، دافيد، من هحرمون عد ألسويس – إيروعي ملحمة ششت هيميم (من الحرمون حتى السويس ـ أحداث حرب األيام 

الستة)، إصدار مسادا ـ تل ابيب، ١٩٦٧.

ريفلني، غرشون (محرر)، إلش فلامغني: تولدوت هنوطروت هعفريت (للنار والدرع: تاريخ الحراسة العربية)، معراخوت ـ 

تل ابيب، ١٩٦٤.

زروبابل، جلعاد (محرر)، سيفر هباملاح (كتاب الباملاح)، إصدار منظمة أعضاء الباملاح باالشرتاك مع الكيبوتس املوحد ـ تل 

ابيب، ١٩٦٣.

ساليرت، ليونارد، هريخش بتشاح (الرشاء يف ١٩٤٨)، معراخوت ـ تل ابيب، ١٩٨١.

سيجف، توم، يامي هكلنيوت: إيرتس يرسائيل بتكوفات همندات ( أيام شقائق النعامن: فلسطني أيام االنتداب)، إصدار 

كيرت ـ القدس، ١٩٩٩.

سيجف، توم، ١٩٦٧- فهآرتس شينتا إت بنيها (١٩٦٧ ـ والبالد استبدلت وجهها)، إصدار كيرت ـ تل ابيب، ٢٠٠٥.

-١٩٣٧ همحتـــريت  إلرغـــوين  همؤرغـــان  هييشـــوف  بـــني  هعيمـــوت  هتســـايد؛  عونـــات  يعقـــوب،  شـــافيط، 



٤٩٧

١٩٤٧ (موســـم الصيـــد؛ املواجهـــة بـــني الييشـــوف املنظـــم وبـــني منظـــامت العصابـــات)، إصـــدار هـــادار ـ تـــل ابيـــب، 

.١٩٧٦

شافيط، يعقوب(محرر)، مأفاك ـ مريد ـ مري؛ همدينيوت هربيطيت فهتسيونيت فهأمفاك عم بريطانيا ١٩٤١-١٩٤٨(رصاع ـ 

عصيان ـ مترد؛ السياسة الربيطانية والصهيونية والرصاع مع بريطانيا)، إصدار مركز زملان شزار ـ القدس، ١٩٨٧. 

احتالل  يف  االستخبارايت  (املدى   ١٩١٤-١٩١٨ بيدي هربيطيم  يرسائيل  ايرتس  بكيبوش  هموديعيني  هميامد  يغآل،  شيفي، 

فلسطني عىل يد االنكليز)، جامعة تل ابيب، ١٩٩٣.

صنرب، الياس، فلسطني ١٩٤٨ التغييب، ترجمه عن الفرنسية كاظم جهاد، إصدار املؤسسة العربية للدراسات والنرش ـ بريوت، 

.١٩٨٧

العارف، عارف، نكبة فلسطني والفردوس املفقود، الجزء األول(١٩٥٦)، طبعة مصورة عن دار الهدى، ب.ت.

عنبار، تسفي،  موزناييم وحرف: يسودوت همشباط هتسفايئ (ميزان وحربة: أسس القضاء العسكري)، تل أبيب: 

معرخوت، ٢٠٠٥.

غالييل، يرسائيل، ريشونيم متيد؛ بريك مفو لسيفر هباملاح (األوائل دامئا؛ فصول توطئة لكتاب الباملاح)، إصدار الكيبوتس 

املوحد ـ تل ابيب، ١٩٦٣.

غلعاد، زروبابل، سيفر هباملاح (كتاب الباملاح)، الكيبوتس املوحد، ١٩٩٦.

غوردون, ت، املوساد، التحديات الجديدة، باريس، ٢٠٠٧.

غوالين، موطي، تهيه ملحام بكايتس: هديرخ مللحام بكايتس ١٩٥٥-١٩٥٦ (تكون حرب يف الصيف: الطريق لحرب سيناء ١٩٥٥-

١٩٥٦، إصدار وزارة الدفاع يف إرسائيل، تل أبيب، ١٩٩٧.

ساميه، يوم طوف، هئيقليم هئريغوين بحيلوت هسده يف تساهل (املناخ التنظيمي يف سالح الرب يف جيش الدفاع اإلرسائييل)، 

حيفا، ٢٠٠٤. 

سرتشنوف، أمنون ، تسيدك تاحت إش (العدل تحت النار)، يديعوت أحرونوت - تل ابيب ، ١٩٩٤، ص ٥٤.

شمعوين، يعقوب، مدينوت عراف(الدول العربية)، إصدار عام عوفيد ـ تل ابيب، ١٩٧٧.

العبايس، مصطفى، صفد يف عهد االنتداب الربيطاين ١٩١٧-١٩٤٨، دراسة اجتامعية وسياسية، مؤسسة الدراسات الفلسطينيةـ 

بريوت، ٢٠٠٥.

العلمي، أحمد، حرب عام ١٩٤٨، طبعة ثانية (مصورة)، دار األسوار ـ عكا، ١٩٨٩.

العلمي، أحمد، حرب عام ١٩٧٣، مؤسسة األسوار ـ عكا، ١٩٩٧.

عوفر، تسفي (محرر)، ايخوت فكموت: ديلموت ببنيان هكواح هتسفايئ (جودة وكمية: مأزق يف بناء القوة العسكرية)، 

إصدار معراخوت ـ تل ابيب، ١٩٨٥. 

فاتيكيوتيس،ف.ج. تاريخ مرص من محمد عيل حتى السادات، إصدار ماغنيس، الجامعة العربية يف القدس، ١٩٨٣(بالعربية).
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فاكسلري، زئيف، هعسور هشني شل يرسائيل (العقد الثاين إلرسائيل)، إصدار مؤسسة اسحق بن تسفي ـ القدس، ٢٠٠٠.

فاالخ، يهودا (محرر)، أطلس كارتا لتولدوت مدينات يرسائيل ـ هعسور هشني (أطلس كارتا لتاريخ دولة إرسائيل ـ العقد 

الثاين)، إصدار وزارة الدفاع، ١٩٨٠. 

فاالخ، يهودا، لو عال مجاش شل كيسف (ليس عىل طبق من فضة)، إصدار كارتا ووزارة الدفاع، ٢٠٠٠.

هتومر، دفورا، ساره ـ جبورات نييل (ساره ـ بطلة نييل)، تل أبيب، ١٩٦٧.

هداوي، سامي، الحصاد اُلمر: فلسطني بني عامي ١٩١٤ و ١٩٧٩. منشورات رابطة الجامعيني ـ الخليل، ١٩٨٢.

العوييس، عبد الفتاح، جذور القضية الفلسطينية ١٧٩٩-١٩٢٢، إصدار دار الحسن للطباعة والنرش ـ الخليل، ١٩٩٢.

عيالم، يغآل، ههاغاناه ـ هديريخ هتسيونيت إل هامغن (الهاغاناه ـ الطريق الصهيونية إىل الدفاع)، إصدار زمورا ـ بيتان ـ 

مودان، تل ابيب، ١٩٧٩.

غور، حاجيت، ميليتاريزم بحينوخ (العسكرة يف الرتبية)، إصدار دار بابل ـ تل ابيب، ٢٠٠٥.

فريدمان، يتسحاق، لهيوت مينهل بيت سفر: هالحتس، هشحيكا فههتموددوت ( أن تكون مدير مدرسة: الضغط، والتآكل 

واملواجهة)، إصدار معهد صالد ـ القدس، ١٩٩٥.

كاتس، شموئيل، هريشت: ههجاده لبيت اهرونسون (الشبكة: األسطورة من بيت اهرونسون)، إصدار وزارة الدفاع ـ تل 

ابيب، ٢٠٠٠.

كوهني، جمليئيل، همستعربني هريشونيم ـ سيبورا شل همحالكا هعرافيت شل هباملاح (املستعربون األوائل ـ قصة الدائرة 

العربية يف الباملاح)، إصدار جمعية بحث قوة الدفاع عىل اسم يرسائيل غالييل ووزارة الدفاع ـ تل ابيب، ٢٠٠٢.

املوسوعة الفلسطينية، القسم العام، بريوت، ١٩٨٤.

املوسوعة العربية العامة، القدس، ١٩٨٦.

الكيايل، عبد الوهاب، تاريخ فلسطني الحديث، إصدار املؤسسة العربية للدراسات والنرشـ بريوت، ١٩٩٠.

كديش(  ومعريخت  ملحيمت هعتصمؤوت  بشلهي  ولحتيس همعتصموت  ـ يرسائيل  معتصموت  بتسفت  نتنائيل،  لوراخ، 

بني فيك كامشة الدول العظمى ـ إرسائيل وضغوط الدول العظمى خالل حرب االستقالل وحرب سيناء)، إصدار دار النرش 

معراخوت ـ تل ابيب، ١٩٩٠.

ليبنه، اليعازر وآخرون، نييل ـ تولدوتيها شل هعزا مدينيت (نييل ـ تاريخ جرأة سياسية)، إصدار شوكن ـ تل ابيب، ١٩٨١.

محارب، عبد الحفيظ، هاغاناه، اتسل، ليحي ـ العالقات بني التنظيامت الصهيونية املسلحة ١٩٣٧-١٩٤٨، مركز األبحاث يف 

منظمة التحرير الفلسطينية، بريوت، ١٩٨١.
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موريس، بني، ملحموت هغفول شل يرسائيل ١٩٤٩-١٩٥٦ (معارك إرسائيل الحدودية ١٩٤٩-١٩٥٦)، إصدار عام عوفيد ـ 

تل ابيب، ١٩٩٧.

موريس، بني، ليدتا شل بعيات هبليطيم هفلسطينيم ١٩٤٧-١٩٤٩(والدة مشكلة الالجئني الفلسطينيني)، إصدار عام عوفيد 

ـ تل ابيب، ١٩٩١.(وللكتاب ترجمة إىل العربية).

ندل، حاييم، همحشفا هتسفائيت شل تساهل بني ملحمت ششت هيميم وملحمت يوم كيبور(الفكر العسكري بني حرب 

الستة أيام وبني حرب الغفران)، حيفا، ٢٠٠٣.  

قاسم، عبد الرازق، إدارة الحرب يف إرسائيل، عامن: دار مجدالوي للنرش والتوزيع، ١٩٩٧.

هابر، ايتان وشيف زئيف، لكسيكون ملحيمت  يوم كيبور(معجم حرب يوم الغفران)، إصدار زمورا ـ بيتان ـ دفري، تل ابيب، 

.٢٠٠٣

هرتسوغ، حاييم، تحليل لحرب يوم الغفران، تل ابيب، ١٩٧٥.

هركايب،  يهوشفاط، هخرعوت غورالييوت (قرارات مصريية) ، تل أبيب: عام عوفيد،  ١٩٨٦.
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